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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

In het landelijk gebied ten zuidwesten van Dronten ligt een fruitteeltbedrijf aan de 
Ottolanderlaan. De eigenaar van dit bedrijf  is voornemens om ten oosten van de 
bestaande bebouwing een huisvesting voor seizoenarbeiders te realiseren. Omdat 
deze huisvesting buiten het bouwperceel van het bedrijf is gepland, kan deze niet 
op basis van het geldende bestemmingsplan worden gerealiseerd. 
 
De gemeente Dronten staat  in principe positief tegenover de beoogde ontwikke‐
ling. Om dit  juridisch‐planologisch mogelijk  te maken, wordt een nieuw bestem‐
mingsplan  vastgesteld. Dit  plan  voorziet  hierin. Hierin wordt  ook  de  bestaande 
minicamping bij het bedrijf planologisch geregeld. 

1.   2. Ligging plangebied 

Het plangebied ligt op ongeveer één kilometer afstand ten zuidwesten van Dron‐
ten. Het betreft het bouwperceel van het bedrijf aan de Ottolanderlaan 12  in de 
gewenste situatie. In figuur 1 wordt de ligging van het plangebied op een luchtfo‐
to weergegeven. 
 

 

Figuur 1. De ligging van het plangebied 
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1.   3. Planologische regeling 

Het  plangebied  valt  onder  de  regeling  van  het  bestemmingsplan  Buitengebied 
Dronten  (9010), dat  in 2008 onherroepelijk  is geworden. Hierin valt het plange‐
bied onder de bestemming ‘Agrarisch gebied’. Het huidige bouwperceel is aange‐
duid  als  ‘bouwperceel’ en  ‘fruitteelt’. Het oprichten  van  gebouwen buiten deze 
aanduidingen is in strijd met het bestemmingsplan. 
 
Verder  ligt op het plangebied de  aanvullende bestemming  ‘Verwachtingsgebied 
archeologische waarden’. Een fragment van de verbeelding van het geldende be‐
stemmingsplan is weergegeven in figuur 2. 
 

 

Figuur 2. Fragment geldend bestemmingsplan 

 
Binnen de bestemming  ‘Agrarisch gebied’  is een wijzigingsbevoegdheid opgeno‐
men om het bouwperceel (voor fruitteeltbedrijven) uit te breiden tot 1,5 hectare. 
Omdat de nieuwe oppervlakte van het bouwperceel circa 1,8 hectare bedraagt, 
kan  niet  van  deze  wijzigingsbevoegdheid  gebruik  worden  gemaakt.  Daarnaast 
biedt het bestemmingsplan uitsluitend mogelijkheden voor een personeelsverblijf 
binnen de bestaande oppervlakte aan bebouwing.  In augustus 2012 heeft de ge‐
meenteraad van Dronten besloten deze voorwaarde te  laten vervallen  in de her‐
ziening van het bestemmingsplan Buitengebied, omdat deze voorwaarde strenger 
is dan het provinciaal beleid. 
 
Momenteel bereid de gemeente Dronten een nieuw bestemmingsplan voor het 
buitengebied voor. De regeling van dit bestemmingsplan is afgestemd op de rege‐
ling van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. 



1399156  blz 3

 

 
 
Bestemmingsplan Dronten ‐ Ottolanderlaan 12 (9021)    Rho Adviseurs  B.V. 
Status: Ontwerp / 30‐04‐2014 

1.   4. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige si‐
tuatie en de voorgestelde ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt het, voor het plan 
relevante, beleid op de verschillende niveaus beschreven. In hoofdstuk 4 worden 
de ontwikkelingen getoetst aan de omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 wordt het 
juridische  systeem  toegelicht. Ten  slotte worden  in hoofdstuk 6 de uitvoerbaar‐
heid verwoord. 
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2. PLANBESCHRIJVING 

2.   1. Huidige situatie 

Het  plangebied  van  dit  bestemmingsplan heeft betrekking op  het  agrarisch  be‐
drijfsperceel van een fruitteeltbedrijf. Dit bedrijf ligt aan de Ottolanderlaan, waar‐
aan rondom het plangebied enkele verspreid liggen fruitteeltbedrijven liggen. Het 
perceel is gelegen in een grote boomgaard, die is omsingeld door een windsingel 
(haag). Het perceel is via de Ottolanderlaan en de Roodbeenweg ontsloten op de 
Dronterweg (N309). 
 
Binnen het plangebied staan een aantal bedrijfsloodsen. Voor deze loodsen staat 
een bedrijfswoning. Ten oosten hiervan  ligt een minicamping. Omdat het bedrijf 
in de boomgaard staat, is geen sprake van een erfsingel. Het bedrijf ligt relatief so‐
litair  in het  landschap, het dichtstbijzijnde andere bebouwde perceel betreft een 
voormalig fruitteeltbedrijf dat op ruim 100 meter ten zuiden van het plangebied 
ligt. Dit perceel heeft nu in hoofdzaak een woonfunctie. Richting het westen is een 
fruitteeltbedrijf gelegen. Een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving 
is weergegeven in figuur 3. 
 

 

Figuur 3. Luchtfoto plangebied en directe omgeving (bron: Bing maps) 

 
Het bouwperceel van het bedrijf is recentelijk uitgebreid tot een diepte van 100 
meter en een breedte van 150 meter (1,5 hectare). Deze vergroting is mogelijk 
gemaakt middels een vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO, waarover het besluit in 
2008 is genomen. 
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  Status: Ontwerp / 30‐04‐2014 

De nieuwe grens van het bouwperceel wordt 10 meter ten oosten van de accom‐
modatie gelegd. Met de uitbreiding heeft het perceel een oppervlakte van 100 bij 
circa 165 meter (1,7 hectare). 

2.   3. Landschappelijke inpassing 

Bij uitbreidingen van bedrijven in het buitengebied is het van belang dat deze op 
een verantwoorde wijze in het landschap worden ingepast. Voor bedrijven in het 
open landelijk gebied geldt als uitgangspunt dat rondom het nieuwe bouwperceel 
erfsingels worden aangelegd. 
 
Het  fruitteeltbedrijf  ligt  in  een boomgaard  en  achter  een bestaande windsingel 
(haag) die de boomgaard en het bedrijf van elkaar scheidt. Het is daarom niet zin‐
vol, maar  ook  niet  wenselijk,  rondom  het  bedrijf  opgaande  beplanting  aan  te 
brengen. Het bedrijf is al ingepast in de bestaande boomgaard. 

2.   4. Planologische inpasbaarheid 

Het plan stelt het uitbreiden van een bestaand agrarisch bedrijf met een huisves‐
ting voor seizoensarbeiders voor. Dit plan heeft betrekking op een gezond en per‐
spectiefvol bedrijf. Op het bedrijf  is veel seizoensgebonden arbeid. Hierdoor zijn 
er diverse pieken die vooral opgevuld worden met seizoenarbeiders (pluk, snoei, 
sorteren, schillen en dunnen). Door huisvesting  te  realiseren op het perceel kan 
het bedrijf deze mensen een passende plek dicht bij het werk aanbieden. Hier‐
door zijn er ook minder verkeersbewegingen.  In de oogst heeft het bedrijf voor 
ongeveer 6‐8 weken een enorme piek. In die periode is er nergens in de gemeente 
Dronten plek voor huisvesting. Het bedrijf richt zich vooral op de flexibiliteit naar 
de klanten, geen bulk maar klant  specifiek. Hierdoor moeten veel kleine orders 
worden gemaakt en is zeer flexibel personeel nodig. Met de huisvesting op locatie 
is het personeel beter inzetbaar en kan het bedrijf haar klanten meer bieden dan 
de concurrentie. Hierdoor groeit het bedrijf. Dit zorgt weer voor werkgelegenheid 
in de gemeente Dronten.  In de  foodsector  is  flexibiliteit het belangrijkste om  te 
kunnen overleven. 
 
De huisvesting gaat planologisch een onderdeel van het bedrijf vormen. Het be‐
drijf ligt in een agrarisch productielandschap, waar het ontwikkelen van agrarische 
bedrijvigheid functioneel inpasbaar is.  
 
Op basis van de uitgangspunten van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 
(9010) en het  voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied wordt bij  agrarische 
bedrijven de mogelijkheid geboden voor nevenfuncties, waaronder een groepsac‐
commodatie voor huisvesting van seizoensarbeiders, ofwel arbeidsmigranten, en 
kleinschalig kamperen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden, welke hieronder 
zijn gemotiveerd. Daarnaast gelden een aantal voorwaarden voor de omvang c.q. 
de uitbreiding van agrarische bedrijfskavels. 
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Groepsaccommodatie 
 
Voorwaarden accommodatie 
Het moet gaan om de tijdelijke huisvesting (van groepen toeristen, maar ook van 
seizoensarbeiders) van maximaal 50 personen met een daarbij passende keuken, 
eetgelegenheid  en  aantal  slaapplaatsen  (in  de  vorm  van  slaapzalen).  Aan  deze 
voorwaarde wordt voldaan. In de accommodatie worden 13 slaapvertrekken met 
in principe 2 slaapplaatsen gerealiseerd, met eigen badkamer, keuken en eetgele‐
genheid. Daarnaast  is  er  een  gemeenschappelijke wasruimte  (voor  kleding). De 
accommodatie zal ten hoogste 50 personen huisvesten. 
 
Aansluiting toeristische voorzieningen 
Gestreefd wordt naar een  locatie nabij  recreatieve en andere  toeristische voor‐
zieningen en recreatieve  infrastructuur. Dit aspect  is  in dit geval niet van toepas‐
sing, omdat de accommodatie vooreerst niet voor recreatief gebruik bedoeld is. 
 
Bebouwing op de bedrijfskavel 
Bebouwing is alleen toegestaan op de bedrijfskavel. De gezamenlijke oppervlakte 
van de bebouwing die wordt gebruikt ten behoeve van de niet agrarische neven‐
activiteiten op een bedrijfskavel mag ten hoogste 30% van de bedrijfskavel of be‐
stemmingsvlak bedragen. 
 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. In de nieuwe situatie ligt de accommodatie 
op de bedrijfskavel. De oppervlakte van de accommodatie  is relatief beperkt ten 
opzichte van de andere bebouwing op het perceel. De nevenactiviteiten (kampe‐
ren en groepsaccommodatie) blijven gezamenlijk beneden de 30%, namelijk circa 
10%. 
 
Verkeer en parkeren 
De  infrastructuur moet  voldoende  capaciteit  hebben  voor  de  verkeersaantrek‐
kende werking van de accommodatie. 
 
Het plangebied ligt aan de Ottolanderlaan, een erftoegangsweg van circa drie me‐
ter  breed,  die  uitsluitend  dient  ter  ontsluiting  van  de  aangelegen  percelen. De 
weg sluit aan op de Roodbeenweg, die 700 meter noordelijker aansluit op de ge‐
biedsontsluitingsweg Dronterweg N309. Deze weg maakt deel uit van de hoofdin‐
frastructuur. Vanwege het karakter van de erftoegangswegen is het gedrag van de 
weggebruikers een aandachtspunt. Van belang  is dat de aanwezige passeerstro‐
ken worden gebruikt en niet de berm. Dit is opgenomen in het huisreglement. 
 
De accommodatie  is bedoeld voor werknemers die ter plaatse aan het werk zijn. 
Zij  hoeven  dus  niet  dagelijks  te  reizen. Het  reizen  is  alleen  voor  het  doen  van 
boodschappen of  voor  recreatie. Het aantal  verkeersbewegingen als gevolg  van 
de  kleine  accommodatie  is  daardoor  beperkt.  Bovendien wordt  over  het  alge‐
meen onder tijdelijke werknemers veel gecarpooled, waardoor de verkeersgene‐
ratie verder wordt beperkt. 
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Uit informatie van de aanvrager blijkt dat de arbeidsmigranten per taxi, bus of ei‐
gen auto komen en dat gemiddeld genomen 35% (= 18) een eigen auto heeft. De‐
ze zullen gemiddeld om de dag een keer naar het centrum gaan voor boodschap‐
pen. Op basis van deze getallen ontstaan er dagelijks gemiddeld 18 verkeersbe‐
wegingen door arbeidsmigranten met een auto (heen en terug, dus om de dag 36 
verkeersbewegingen). 
 
In de beleidsnotitie arbeidsmigranten (zie paragraaf 3.3)  is een parkeernorm van 
0,5 parkeerplaats per werknemer gegeven. Dat betekent dat er  in totaal 25 par‐
keerplaatsen worden gerealiseerd (en 13 voor de 25 kampeerplaatsen).  
 
De parkeervoorziening ligt langs de zuidzijde van de bedrijfsgebouwen en langs de 
noordzijde van de camping. Momenteel zijn er circa 30 parkeerplaatsen aanwezig. 
Dit aantal wordt ter plaatse aangevuld. Op het terrein is voldoende ruimte om in 
deze  parkeerbehoefte  te  voorzien.  In  de  regels  van  dit  bestemmingsplan  is  de 
aanleg van deze parkeerplaatsen als eis gesteld. 
 
Kleinschalig kamperen 
 
Voorwaarden gelegenheid 
Het betreft het gelegenheid bieden aan maximaal 25 kampeermiddelen geduren‐
de de periode van 15 maart  tot 1 november van elk  jaar. Ook het  “ecologisch” 
kamperen (kamperen gericht op wandelende en fietsende rustzoekers) valt hier‐
onder. Deze voorwaarden worden in dit bestemmingsplan vastgelegd. 
 
Aansluiting toeristische voorzieningen 
De activiteit kan een aanvulling vormen op de andere recreatieve voorzieningen. 
Aansluiting bij het (landelijk) voet‐ en fietspadennet ligt in de rede. Het kampeer‐
terrein moet  aangelegd worden binnen de erfsingelbeplanting. Er  is  sprake  van 
een bestaand kampeerterrein dat  is gericht op seizoensarbeiders. Deze camping 
ligt binnen de  landschappelijke  inpassing, dat  is de boomgaard en de windsingel, 
van het bedrijf. 
 
Voorzieningen 
Er moet worden voorzien in afvalverwijdering en was‐ en toiletgelegenheid. Was‐ 
en toiletgelegenheid moet binnen de bestaande bebouwing gerealiseerd worden. 
Er  is een kleine  sanitaire accommodatie aanwezig. Dit betreft een bestaand ge‐
bouw. 
 
Verordeningen 
Er moet worden  gelet op  specifieke  verordeningen, bijvoorbeeld  een  algemene 
plaatselijke verordening of ten aanzien van milieubeleid. Er zijn geen verordenin‐
gen die het vastleggen van de bestaande camping in de weg staan. 
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Uitbreiding agrarische bedrijfskavels 
 
Rechthoekig bouwvlak 
De gemeente wil de agrarische bedrijven  in de gemeente ontwikkelingsmogelijk‐
heden bieden, maar wil tegelijkertijd aandacht besteden aan het behoud van het 
landschappelijk karakter van de polder. De rechthoekige vorm van de agrarische 
bedrijfskavels is daarbij een belangrijke cultuurdrager. Aan de rechthoekige vorm 
wordt voldaan. 
 
Het uitgangspunt is dat de breedte niet groter wordt dan de diepte. Of in dit geval 
aan deze  voorwaarde  kan worden  voldaan hangt  af  van hoe  tegen het perceel 
wordt aangekeken. Het perceel  ligt namelijk aan een hoek  in de weg. Vanwege 
deze  situering  en  vanwege  de  huidige  vorm  van  het  bouwperceel  heeft  de  ge‐
meente beoordeeld dat de gewenste vorm van de bedrijfskavel aanvaardbaar is. 
 
Omvang  
De maximale toegestane oppervlakte van de bedrijfskavels bedraagt 2,5 hectare, 
ook voor de fruitteeltbedrijven. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. De nieuwe 
oppervlakte bedraagt 1,8 hectare. 
 
Landschappelijke inpassing 
Naast de rechthoekige vorm van de agrarische bedrijfskavel vormen de erfsingel‐
beplanting  in  het  akker‐  en weidegebied  en  de  hagen  rondom  de  kavels  in  de 
fruitteeltgebieden belangrijke dragers voor het landschappelijke karakter. 
 
De  fruitteeltgebieden hebben een kleinschalig en besloten karakter. Dit karakter 
wordt gevormd doordat de kavels in het fruitteeltgebied van oorsprong omhaagd 
werden. Dit geldt ook voor de kavel waarop het bedrijf ligt. 
 
In dit geval blijft de bestaande, gebiedseigen haag gehandhaafd. De landschappe‐
lijke inpassing wordt op deze wijze goed gewaarborgd. 
 
Noodzaak 
De vergroting dient verband te houden met de agrarische bedrijfsvoering of met 
een aangetoonde noodzaak voor aanwezige niet‐agrarische activiteit. Deze nood‐
zaak in beschreven in de eerste alinea van deze paragraaf (pagina 6). 
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)  is op 13 maart 2012  in werking 
getreden. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruim‐
telijke  beleid.  De  nieuwe  Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte  vervangt  ver‐
schillende bestaande nota’s  zoals de Nota Ruimte, de  agenda  Landschap  en de 
agenda Vitaal Platteland. 
 
Het Rijk  laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en 
kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze 
belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 
in werking getreden. Het Barro stelt niet alleen regels omtrent de 13 aangewezen 
nationale belangen zoals genoemd  in de Structuurvisie  Infrastructuur en Ruimte, 
maar stelt ook regels die in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen.  
 
Het plangebied en/of de ontwikkeling raken geen van deze rijksbelangen.  
 
Handreiking ‘Ruimte voor Arbeidsmigranten’ 
Het Rijk erkent dat het toenemende aantal arbeidsmigranten voor problemen kan 
zorgen in gemeenten. In 2008 verscheen de Handreiking ‘Ruimte voor Arbeidsmi‐
granten’. De Handreiking moet gemeenten helpen goed beleid te formuleren. Er 
wordt een aantal praktische  voorbeelden genoemd  van gemeenten die gezocht 
hebben naar een passende aanpak. Veelal gaat deze aanpak in samenwerking met 
private partijen zoals werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters.  
 
Volgens het Rijk vraagt het huisvesten van arbeidsmigranten om lokaal maatwerk. 
In de Handreiking worden in hoofdlijnen vier opties genoemd. 
1. huisvesting in woonhuizen binnen bestaande kernen; 
2. logies in bestaande gebouwen (hotels, kazernes, etc.); 
3. huisvesting in het buitengebied (vrijkomende agrarische bebouwing); 
4. huisvesting op campings en parken. 
 
Belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen  van nieuwe huisvestingsmogelijkhe‐
den  voor  arbeidsmigranten  is  dat  het  huisvesten  van  deze mensen  gezien  kan 
worden als het bedrijfsmatig verschaffen van een nachtverblijf. Omdat deze men‐
sen in het land van herkomst hun hoofdverblijf hebben hoeft hun verblijf hier niet 
onder de definitie wonen  te vallen. De Handreiking  schetst de mogelijkheid om 
planologisch onderscheid  te maken  in een aantal vormen van huisvesting. Deze 
huisvestingvormen zijn: 
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 kamerverhuur: het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij de kamer‐
huurder ter plaatse het hoofdverblijf heeft; 

 logies:  het  bedrijfsmatig  (nacht)verblijf  aanbieden,  waarbij  de  betreffende 
persoon het hoofdverblijf elders heeft; 

 logiesgebouw:  een  gebouw  specifiek  ingericht  voor  het  bedrijfsmatig 
(nacht)verblijf aanbieden van meer dan tien personen, waarbij de betreffende 
personen het hoofdverblijf elders hebben; 

 woning:  dient  voor  de  huisvesting  van  één  afzonderlijk  huishouden  of  een 
huishouden plus maximaal drie personen of maximaal vier personen die geen 
huishouden vormen. 

 
Conclusie rijksbeleid 
Er zijn geen rijksbelangen uit het Barro in het geding. Ten aanzien van de Handrei‐
king gaat het in deze situatie om huisvesting in de vorm van een logiesgebouw.  

3.   2. Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Flevoland 2006 
Het beleidskader van de provincie Flevoland voor het  totale omgevingsbeleid  is 
omschreven in het Omgevingsplan Flevoland 2006. In dit plan wordt het integrale 
omgevingsbeleid  voor de periode 2006‐2015 neergelegd met  een doorkijk naar 
2030. Het beleid  is gebaseerd op een visie voor de periode  tot 2030, waarin de 
hoofdlijnen voor de gewenste verdere ontwikkeling worden geschetst.  
 
De landbouw verandert in een hoog tempo van een beschermde en ondersteunde 
sector naar een sector die moet concurreren op de wereldmarkt. Bedrijven reage‐
ren hierop met  schaalvergroting,  specialisatie,  intensivering en een verschuiving 
van akkerbouw naar veehouderij. Ook zijn er bedrijven die oplossingen zoeken in 
verbreding van de bedrijfsvoering, zoals verwerking van agrarische producten, het 
telen van energie‐ of andere gewassen, mestvergisting, recreatie en toerisme. De 
provincie wil ruimte bieden aan deze ontwikkelingen.  
 
Ten aanzien van vergroting en herinrichting van bouwerven is richtinggevend dat 
eerst de ruimtelijke mogelijkheden voor verhoging van het bebouwingspercenta‐
ge zijn verkend, voordat een erfvergroting aan de orde kan komen. De erfvergro‐
ting dient verband te houden met de agrarische bedrijfsvoering. Daarbij wordt de 
voorwaarde gesteld dat de erfbeplanting hersteld wordt en dat de verkeersafwik‐
keling op het erf en op de openbare weg veilig is. 
 
Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland 
In  de  nota  Landbouwontwikkeling  in  Flevoland  (vastgesteld  op  6 maart  2003) 
wordt ingegaan op de te verwachten ontwikkelingen binnen de landbouw alsme‐
de op de perspectieven voor de  landbouw  in Flevoland. De provincie kan binnen 
de vastgestelde Europese en nationale kaders de ontwikkelingen op provinciaal en 
regionaal niveau mede sturen, onder andere door middel van het ruimtelijke or‐
deningsinstrumentarium of door een gerichte inzet van middelen. 
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Doel van de nota  is om aan te geven wat de te verwachten ontwikkelingen in de 
landbouw  in Flevoland zijn en op welke wijze de provincie ontwikkelingen wil en 
kan beïnvloeden. De  landbouwnota  is geen uitwerking van het vigerende Omge‐
vingsplan. Doorwerking  van het aanvullend of gewijzigd provinciaal beleid  zoals 
geformuleerd in deze nota, kan dan ook pas in veel gevallen plaatsvinden na her‐
ziening van het Omgevingsplan. 
 
Aansluitend aan het Omgevingsplan wordt ook in de Nota Landbouwontwikkeling 
de mogelijkheid voor het vergroten van het bouwperceel genoemd. Bij perceel‐
vergroting dient de bedrijfseconomische behoefte aangetoond te worden. Verder 
moet worden  aangegeven  op welke wijze  de  verkeersveiligheid wordt  gewaar‐
borgd en moet aandacht worden geschonken aan de landschappelijke inpasbaar‐
heid. 
 
Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 
De provincie  Flevoland heeft op 17  juni 2008 de beleidsregel Kleinschalige ont‐
wikkelingen in het landelijk gebied vastgesteld. In deze beleidsregel heeft de pro‐
vincie de belangrijkste aspecten voor ontwikkelingen  in het  landelijk gebied vast‐
gelegd. Het  gaat  hier  voornamelijk  om  de  belangrijkste  randvoorwaarden  voor 
bijvoorbeeld  uitbreiding  van  bouwpercelen  en  functiewijzigingen.  Ten  eerste 
moet verstedelijking van het  landelijk gebied voorkomen worden. De schaal van 
de  activiteit moet  in  het  landelijk  gebied  passen  en  niet  agrarische  activiteiten 
moeten bij voorkeur plaats vinden  in de bestaande bebouwing. Niet  toegestaan 
zijn activiteiten die thuis horen op een bedrijventerrein door bijvoorbeeld de hoe‐
veelheid werknemers en de verkeersaantrekkende werking die van de functie uit‐
gaat. Ten  tweede moet bij vergroting van het bouwperceel aangetoond  zijn dat 
uitbreiding binnen het bestaande bouwperceel niet mogelijk is. Tevens moet aan‐
getoond zijn dat uitbreiding noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en dat de toe‐
komst van het agrarisch bedrijf voldoende gewaarborgd is. Tot slot mogen bij ver‐
groting van het bouwperceel de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwali‐
teiten niet aangetast worden. Erfsingels moeten behouden of hersteld worden en 
de vorm van het perceel moet passen in het landschap. 
 
Qua  oppervlakte  is  er momenteel  nog wel  ruimte  in  het  bouwperceel  voor  de 
nieuwbouw. Het  is  vanuit  de  bedrijfsvoering  en  de  continuïteit  van  het  bedrijf 
echter niet praktisch om deze  ruimte  te benutten. Voorgestelde plek  is gekozen 
omdat: 

 de nieuwbouw hier geen belemmering voor verdere uitbreiding van be‐
staande gebouwen; 

 ter plaatse nutsvoorzieningen, inclusief riolering aanwezig zijn; 

 deze goed bereikbaar voor brandweer; 

 goed zicht vanuit huis belangrijk voor controle 
 
In paragraaf 2.4 is ingegaan op de noodzakelijkheid voor de bedrijfsvoering. 
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Conclusie provinciaal beleid 
De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden die de provincie voor 
nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven  stelt en past binnen de kaders van de 
beleidsregel  'kleinschalige  ontwikkelingen  in  het  landelijk  gebied'.  Dit  bestem‐
mingsplan is dus in overeenstemming met het provinciaal beleid. 

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Dronten 2030 
Op 29 november 2012  is de  Structuurvisie Dronten 2030  vastgesteld. Deze  ver‐
vangt de Structuurvisie Dronten 2020. De structuurvisie is een ruimtelijke ontwik‐
kelingsvisie, waarin de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten worden be‐
schreven. De visie heeft als doel om de verschillende belangen, bijvoorbeeld tus‐
sen landschap, kernen en gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en hieruit een in‐
tegrale richting te bepalen voor de periode tot 2030. 
 
De polder, waarin ook het plangebied van dit bestemmingsplan  ligt,  is  in de visie 
aanmerkt als het grootschalige agrarische kerngebied. Agrarische bedrijvigheid en 
rust staan hier voorop. Landbouw  is de belangrijkste functie  in het gebied en de 
drager van het  landschap. Dit moet ook  in de  toekomst zo blijven: de  landbouw 
krijgt de ruimte en de openheid van de polder wordt behouden.  
 
In januari 2011 is de Kaderstellende notitie herziening bestemmingsplan Buitenge‐
bied vastgesteld. In deze notitie worden de ontwikkelingsmogelijkheden aangege‐
ven  in het  landelijk gebied. De  kadernotitie buitengebied biedt beperkte moge‐
lijkheden op vrijkomende bedrijfspercelen voor vestiging van bedrijvigheid zonder 
binding met  het  buitengebied.  De mogelijkheden  zijn  nader  uitgewerkt  in  het 
voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 
 
Bestemmingsplan Buitengebied (9100) – ontwerp 
De gemeente Dronten bereid momenteel een nieuw bestemmingsplan voor het 
buitengebied voor. Dit plan vormt een uitvoeringskader voor het gemeentelijk be‐
leid ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied.  
 
Voor het ontwikkelen van agrarische bedrijfskavels en voor nevenactiviteiten op 
deze bedrijfskavels gelden een aantal voorwaarden. In paragraaf 2.4 is de gewens‐
te ontwikkeling uitgebreid getoetst aan deze voorwaarden. Geconcludeerd  is dat 
de ontwikkeling  in overeenstemming  is met de uitgangspunten uit het ontwerp‐
bestemmingsplan Buitengebied. 
 
Verder geldt de regeling van het ontwerpbestemmingsplan als basis voor de rege‐
ling  van dit bestemmingsplan. Op deze manier  sluit het bestemmingsplan  goed 
aan op het nieuwe planologisch kader voor het buitengebied. 
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Welstandsnota gemeente Dronten (2013) 
De gemeente Dronten heeft welstandsbeleid geformuleerd  in de Welstandsnota 
2013. Daarmee wil  zij aan burgers duidelijkheid geven over de koers die de ge‐
meente vaart met haar welstandstoezicht. 
 
Het belangrijkste onderdeel van de Welstandnota 2013 bestaat uit de welstands‐
criteria. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de algemene‐ en de sneltoetscrite‐
ria. Tevens is er onderscheid in beeldbepalende‐ en niet beeldbepalende locaties. 
De welstandscriteria zijn hierop afgestemd. 
 
Het  uitgangspunt  voor  het  bestemmingsplan  is  dat  aangesloten  wordt  bij  het 
wensbeeld. Het uitgangspunt voor bouwplannen  is dat de bouwaanvraag verge‐
zeld gaat van een definitief positief welstandsadvies. 
 
Archeologiebeleid gemeente Dronten 
De gemeente Dronten heeft archeologiebeleid, waarmee zij wil bereiken, dat: 

 bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig wordt omgegaan met archeologische 
waarden, zodat deze waar mogelijk behouden blijven voor toekomstige gene‐
raties; 

 archeologische waarden meer worden  ingezet ter versterking van de ruimte‐
lijke kwaliteit, identiteit en cultuurbeleving. 

 
Ten behoeve daarvan heeft de gemeente de archeologische waarden en verwach‐
tingen die binnen de gemeentegrenzen voorkomen  zoveel mogelijk geïnventari‐
seerd en op een Archeologische waarden‐ en verwachtingenkaart gevisualiseerd. 
Deze kaart  is doorvertaald  in een Archeologische beleidskaart en voorbeeldplan‐
regels.  
 
De Archeologische  beleidskaart  dient  te worden  betrokken  bij  ruimtelijke  plan‐
nen. De implementatie en effectuering van het gemeentelijk archeologiebeleid in 
het ruimtelijk beleid vindt dus via deze planvormen en vergunningen plaats.  
 
Het doel van het gemeentelijk archeologiebeleid is het behoud van belangrijke ar‐
cheologische waarden, zonder daarbij andere belangen uit het oog  te verliezen. 
Het beleid beperkt zich daarom tot archeologische terreinen waarvan de behou‐
denswaardigheid al is aangetoond en tot reële archeologische verwachtingen.  
 
Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten Gemeente Dronten 
In deze beleidsnotitie ( vastgesteld d.d. 27 september 2012) worden de ruimtelij‐
ke kaders bepaald waarbinnen de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten kan 
worden gerealiseerd: waar wel en niet, in welke omvang.  
 
De notitie gaat over de permanente huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke ar‐
beidsmigranten. Onder  tijdelijk wordt verstaan arbeidsmigranten die maar korte 
tijd  (variërend van enkele weken  tot 6 à 9 maanden)  in Dronten verblijven voor 
bijvoorbeeld  seizoensarbeid.  Naast  permanente  huisvestigingsmogelijkheden 
worden onder voorwaarden mogelijkheden geboden voor  tijdelijke huisvestiging 
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in de vorm van  tijdelijke woonunits of  stacaravans. Doelstelling  is om  ruimtelijk 
beleid op te stellen dat voldoende ruimte biedt om de markt te laten voldoen aan 
de  behoefte  aan  huisvesting  voor  (tijdelijke)  arbeidsmigranten  in  de  gemeente 
Dronten. 
 
De mogelijkheden die geboden worden voor huisvestiging van arbeidsmigranten 
betreffen in het buitengebied: 
• groepsaccommodaties bij een agrarisch bedrijf tot 50 personen (inclusief tij‐

delijke huisvesting); 
• grootschalige accommodaties/logiesgebouw tot 300 personen; 
• voormalige (agrarische) bedrijfswoningen. 

 
De  regeling  in dit bestemmingsplan  is  afgestemd op de  voorwaarden die  in  de 
ruimtelijke beleidsnotitie voor groepsaccommodatie worden gesteld. 
 
Daarnaast worden een aantal beheervoorwaarden genoemd, waaronder: 

 de  accommodatie  dient  te  voldoen  aan  de  landelijk  ontwikkelde  uniforme 
huisvestingsnormen  voor  de  huisvesting  van  arbeidsmigranten.  Hiervoor 
dient het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen verkregen te wor‐
den; 

 informatie/voorlichting  dient  aanwezig  te  zijn  voor  de  tijdelijke  arbeidsmi‐
granten  in de  landstaal met belangrijke telefoonnummers, een ontruimings‐
plan en huis‐ en leefregels (inclusief rook‐, drink‐ en drugsbeleid en beleid op 
het gebied van orde en netheid in en rond de huisvestingslocatie; 

 er dient 24 uur per dag iemand beschikbaar te zijn in het geval van calamitei‐
ten; 

 er dient een nachtregister aanwezig zijn bij de beheerder met daarin geregi‐
streerd de  aanwezige personen die nachtverblijf houden  in de betreffende 
accommodatie. 

 
Bij de uitwerking en uitvoering  van de plannen  gelden de  voorgenoemde  voor‐
waarden  als  uitgangspunt.  Hiervoor  wordt  ook  een  huisreglement  opgesteld, 
waaraan de bewoners van de accommodatie zich moeten conformeren. 
 
Conclusie gemeentelijk beleid 
Het bestemmingsplan is afgestemd op het voorontwerp bestemmingsplan Buiten‐
gebied van de gemeente Dronten. De ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden 
die  de  gemeente  aan  kleinschalige  accommodatie  voor  tijdelijke  werknemers 
stelt. Bij de uitvoering worden eisen gesteld aan het beheer van de accommoda‐
tie. Op deze manier is het plan in overeenstemming met het gemeentelijk beleid. 
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4. TOETS AAN WET‐ EN REGELGEVING 

4.   1. Wegverkeerslawaai 

Ten aanzien van geluidshinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van 
deze wet  is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen 
van een toename van geluidshinder in de toekomst. Voor het onderhavige plan is 
alleen geluidshinder als gevolg van wegverkeerslawaai van belang. De Wgh onder‐
scheidt geluidsgevoelige objecten enerzijds en niet‐geluidsgevoelige objecten an‐
derzijds. De Wgh  stelt  dat  op  de  gevels  van  geluidsgevoelige  objecten  voldaan 
moet worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
De groepsaccommodatie die  in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt  is 
geen geluidsgevoelige functie in het kader van de Wgh. Wel moet in het kader van 
een  ‘goede  ruimtelijke ordening’ worden beoordeeld of  sprake  is  van  een  aan‐
vaardbaar leef‐ en verblijfsklimaat. Het plangebied ligt aan de Ottolanderlaan. Dit 
betreft  een  verkeersluwe weg,  die  geen  functie  voor  doorgaand  verkeer  heeft. 
Het  betreft  een  aftakking  van  de  Roodbeenweg,  die  uitsluitend  dient  ter  ont‐
sluiting van de acht aangelegen bedrijven. Als gevolg van wegverkeer over deze 
weg  is geen  sprake van onaanvaardbare geluidshinder. Op 250 meter vanaf het 
plangebied ligt de Rietweg, wat wel een doorgaande weg is. De groepsaccommo‐
datie  ligt buiten de wettelijke geluidszone van deze weg. Het  is dus daarom niet 
noodzakelijk om deze weg te beschouwen. 
 
Ter plaatse van het plangebied is een aanvaardbaar leef‐ en verblijfsklimaat te ga‐
randeren.  Vanuit  het  aspect  wegverkeerslawaai  bestaan  geen  belemmeringen 
voor dit bestemmingsplan. 

4.   2. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 
Bij deze  afstemming  kan  gebruik worden  gemaakt  van de  richtafstanden uit de 
basiszoneringslijst van de VNG‐brochure Bedrijven en milieuzonering  (2009). Een 
richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare mili‐
euhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
 
Milieuzonering  is alleen van belang tussen de  inrichtingen van bedrijven en mili‐
eugevoelige functies van derden. Eventuele hinder voor de groepsaccommodatie 
en de camping door de bedrijfsactiviteiten van het fruitteeltbedrijf zijn dus niet re‐
levant. Een fruitteeltbedrijf valt onder milieucategorie 2, waarbij een richtafstand 
van 30 meter geldt. De dichtstbijzijnde milieugevoelige functie van derden betreft 
een woning die op ruim 100 meter afstand staat. Daarmee is er sprake is van een 
verantwoorde milieuzonering. 
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4.   3. Bodem 

Voor dit plan  geldt  is  van belang dat de  grond  geschikt  is  voor de  toekomstige 
functie. Verdachte plekken moeten worden gesignaleerd vanuit een goede ruim‐
telijke ordening. Waar nodig moeten saneringsmaatregelen worden aangegeven. 
Bij nieuwbouw waarborgt de Wet bodembescherming dat er geen risico’s voor de 
volksgezondheid aanwezig zijn. 
 
De uitbreiding van het bouwperceel  is voorzien op agrarische grond die altijd als 
zodanig  is gebruikt. Als gevolg van deze  functie zijn geen potentiële verontreini‐
gingen  ontstaan.  Door  de  uitvoering  van  dit  bestemmingsplan  treden  dan  ook 
geen risico’s voor de volksgezondheid op. In het kader van de vergunningverlening 
is wel een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. 

4.   4. Water 

Vanwege het grote belang van het water  in de  ruimtelijke ordening, wordt  van 
waterschappen  een  vroege  en  intensieve  betrokkenheid  bij  het  opstellen  van 
ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel 
in de ruimtelijke procedure geworden.  
 
Proces van de watertoets  
Het plan is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Zuider‐
zeeland. Op basis hiervan is gebleken dat het plan een beperkte invloed op de wa‐
terhuishouding  heeft.  Daarom  kan  de  korte  procedure  worden  doorlopen.  Er 
wordt volstaan met het opnemen van een standaard waterparagraaf. Deze is op‐
genomen in bijlage 1. Hieronder wordt ingegaan op de waterrelevante aspecten. 
 
Wateroverlast 
Voor projecten  geldt het principe  ‘waterneutraal bouwen’  als uitgangspunt. Dit 
wil zeggen dat, wanneer het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maat‐
regelen worden genomen om piekafvoeren op te vangen. Dit kan door het vast‐
houden of bergen van het water door de aanleg van een waterberging of een infil‐
tratievoorziening.  
 
Bij toename van minder dan 2.500 m2 in het landelijk gebied is geen compensatie 
nodig.  Dit  bestemmingsplan  stelt  een  beperkte  toename  aan  verharding  voor, 
namelijk  circa 800 m2.  In het  kader  van dit bestemmingsplan  zijn daarom  geen 
compenserende maatregelen noodzakelijk. 
 
Goed functionerend watersysteem (WF) 
Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, reali‐
seren van het gewenste peil) verslechterd door het plan niet. Ook het streefpeil 
blijft  ongewijzigd.  Het  aantal maatregelen  om  het  watersysteem  in  te  richten 
wordt  zoveel  mogelijk  beperkt.  Het  plan  heeft  geen  nadelige  gevolgen  voor 
(grond)water in de omgeving. 
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Schoon water 
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar de realisatie van een 
ecologisch  gezond watersysteem. Binnen het projectgebied  komen  geen water‐
gangen  voor. Van het natuurvriendelijk  inrichting  van oevers  is  geen  sprake.  Er 
worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt. Bij de 
inrichting van het nieuwe terrein wordt uitgegaan van een duurzame onkruidbe‐
strijding. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt tot een minimum beperkt. 
 
Afvalwater 
Nabij het plangebied is geen rioleringsstelsel aanwezig. Voor de afvoer van afval‐
water wordt gebruik gemaakt van de bestaande voorziening, namelijk een klasse 
3A IBA‐systeem (een IBA systeem dat naast zwevende stoffen ook stikstof verwij‐
dert). Bij  normaal  gebruik  voldoet  deze  ruimschoots  aan  de  eis  van  het water‐
schap, namelijk een klasse 2 IBA. Het systeem is geschikt voor 50 personen. 
 
Op basis  van het Activiteitenbesluit  is het  lozen  van huishoudelijk  afvalwater  in 
een  oppervlaktewater  toegestaan  buiten  de  bebouwde  kom  toegestaan.  Voor‐
waarde  is dat de afstand  tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan wor‐
den aangesloten meer is dan 600 meter (in geval van 25 tot 50 vervuilingseenhe‐
den). Het dichtstbijzijnde riool ligt op minimaal 1.500 meter. 
 
Op het bedrijf zullen minder dan 50 personen worden gehuisvest  (inclusief cam‐
ping en accommodatie). De huidige  voorziening  voldoet hiervoor en aansluiting 
op het riool  is geen verplichting. Als er  in de toekomst toch meer personen wor‐
den gehuisvest, moet een nieuwe melding  in het van het Activiteitenbesluit wor‐
den gedaan. Hierbij wordt dan beoordeeld of hiervoor voorzieningen aangelegd 
moeten worden. Hiermee  is een verantwoorde omgang met afvalwater blijvend 
gewaarborgd. 
 
Wateradvies 
Vanwege de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding wordt de ver‐
korte procedure voor de watertoets doorlopen. Het waterschap heeft in het kader 
van het vooroverleg gereageerd op het plan. Een verslag hiervan is opgenomen in 
bijlage 1. Nader overleg met het waterschap is daarom niet nodig. Het plan heeft 
een positief wateradvies. 

4.   5. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de  risico’s die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk,  LPG en munitie. Sinds een aantal  jaren  is er wetgeving over  ‘externe 
veiligheid’  om  de  burger  niet  onnodig  aan  te  hoge  risico’s  bloot  te  stellen. De 
normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit exter‐
ne veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaar‐
lijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).  
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Het  externe  veiligheidsbeleid  heeft  vorm  gekregen  in  de  risicobenadering.  Er 
wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en 
het groepsrisico (GR).  
 
In het kader van het aspect externe veiligheid  is de  risicokaart van de provincie 
Flevoland bekeken. Hieruit blijkt het plangebied zich niet binnen het  invloedsge‐
bied van risicobronnen bevindt. Vanuit de externe veiligheid bestaande dus geen 
belemmeringen voor dit bestemmingsplan. 

4.   6. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld 
om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, aan te pakken.  
 
Overschrijdingen van de grenswaarden voor  luchtkwaliteit  zijn veelal het gevolg 
van  het  aantal  verkeersbewegingen  in  een  gebied. Op  grond  van  de  algemene 
maatregel  van  bestuur  ‘niet  in  betekenende mate’  (NIBM)  vormen  luchtkwali‐
teitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet  in betekenende mate bij‐
dragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.  
Een  project  komt  hiervoor  in  aanmerking  als  het  voor minder  dan  3%  van  de 
grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwa‐
liteit. Pas bij een toename van 1.500 verkeersbewegingen per etmaal wordt hier 
niet aan voldaan. 
 
Volgens  de  Grootschalige  Concentratie‐  en  Depositiekaarten  Nederland  (2020) 
geldt in de directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concen‐
tratie (PM10) van 19 µg/m

3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) 
van 12 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde con‐
centratie vanaf 2015). De huidige luchtkwaliteit ter plaatse is dus goed.  
 
De uitbreiding van het  fruitteeltbedrijf  ten behoeve van een huisvesting van 50 
seizoensarbeiders  heeft  geen  sterke  verkeersaantrekkende  werking.  Zoals  ge‐
noemd  in paragraaf 2.4 zijn de gebruikers werkzaam op het bedrijf waardoor zij 
niet dagelijks hoeven te reizen. De verwachte verkeersgeneratie  is  in worst case 
scenario 100 verkeersbewegingen per dag, wanneer alle gebruikers in eigen auto 
komen en gaan. Dit draagt niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van 
de  luchtkwaliteit.  Aanvullend  onderzoek  naar  het  aspect  luchtkwaliteit  is  niet 
noodzakelijk. 

4.   7. Ecologie 

Bij  elk  ruimtelijk plan dient met  het oog op de  natuurbescherming  rekening  te 
worden  gehouden met  de  Natuurbeschermingswet  en  de  Flora‐  en  faunawet. 
Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de 
gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier‐ en plantensoorten niet in 
het geding komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt  in gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. 
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Gebiedsbescherming 
Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van ge‐
bieden  die  zijn  aangewezen  als  onderdeel  van  de  Ecologische  Hoofdstructuur 
(EHS) en/of om gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000‐gebied.  
 
Nabij het  plangebied  liggen  geen  beschermde  natuurgebied. De dichtstbijzijnde 
Natura 2000‐gebieden,  het Ketelmeer & Vossemeer, liggen op circa 10 kilometer 
afstand. Ook maakt het plangebied en de directe omgeving geen deel uit van de 
EHS. Gezien de aard en de omvang van de voorgestelde ontwikkeling en de af‐
stand van het plangebied  tot beschermde gebieden, kan worden gesteld dat dit 
bestemmingsplan geen  (significante) effecten op de natuurwaarden  in de omge‐
ving heeft. 
 
Soortenbescherming  
De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora‐ en faunawet. Op grond 
van  deze wet mogen  er  geen  beschermde  planten  en  dieren  (en  hun  verblijfs‐
plaatsen), die in de wet zijn aangewezen, verstoord worden. Onder voorwaarden 
is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk.  
Voor soorten die vermeld staan op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal 
Rode‐Lijst soorten zijn deze voorwaarden zeer streng. 
 
De fysieke  ingreep  in het plangebied betreft de bouw van een accommodatie op 
een locatie die momenteel in gebruik is als boomgaard. De te verwijderen beplan‐
ting  is  vanwege de productiefunctie  niet  interessant  voor beschermde  soorten. 
Eventueel aanwezige soorten hebben voldoende mogelijkheden om te vluchten of 
elders te foerageren.  
 
Wel  dient  rekening  te  worden  gehouden met  de mogelijke  aanwezigheid  van 
broedvogels. Conflicten met de Flora‐ en  faunawet op dit punt kunnen worden 
voorkomen door de beplanting buiten het broedseizoen te verwijderen. 
 
Het uitvoeren van ecologisch onderzoek  is niet nodig. Voor alle soorten  is de al‐
gemene zorgplicht van kracht. Bij verstoring van dieren  tijdens de werkzaamhe‐
den moeten deze de gelegenheid krijgen te vluchten naar een nieuwe  leefomge‐
ving. 

4.   8. Cultuurhistorie 

De rol van cultuurhistorie  in de ruimtelijke ordening  is de  laatste jaren sterk toe‐
genomen. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig 
in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening  (Bro) stelt  in dat ver‐
band  specifieke eisen aan het opstellen van  ruimtelijke plannen. Waar mogelijk 
moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhisto‐
rie is daarmee veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 
In het kader van het aspect cultuurhistorie wordt zowel ingegaan op de zichtbare 
cultuurhistorische waarden als op her erfgoed onder de grond (archeologie). 
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Cultuurhistorische waarden 
Binnen het plangebied  is geen  sprake van cultuurhistorische waarden. Wel kun‐
nen de structuren en kenmerken van het landschap als cultuurhistorisch waarde‐
vol worden aangemerkt. Zoals beschreven in paragraven 2.3 en 2.4 wordt het per‐
ceel op een verantwoorde manier ingepast in het landschap. Het is niet nodig om 
aanvullende eisen  te stellen  ten aanzien van de bescherming van cultuurhistori‐
sche waarden. 
 
Archeologie 
Ter bescherming van eventuele archeologische waarden  in de bodem  is de Mo‐
numentenwet  van  toepassing. De  kern  van deze wet  is dat wanneer de bodem 
wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven.  
 
De archeologische waarden‐ en verwachtingskaart van de gemeente Dronten laat 
zien dat het plangebied ligt in een gebied met een gematigde archeologische ver‐
wachtingswaarde. Volgens de archeologische beleidskaart  ligt het plangebied  in 
archeologisch waardevol gebied 4.  
Op basis van onderzoek  in het kader van een eerdere uitbreiding  is een deel van 
het plangebied aangewezen als archeologievrij gebied. De beleidsdoelstelling voor 
archeologisch waardevol gebied 4  is het uitvoeren archeologisch vooronderzoek 
om vast  te  stellen of er  sprake  is van behoudenswaardige archeologische waar‐
den. Archeologisch  vooronderzoek  is  echter  alleen nodig  in  geval  van bepaalde 
ruimtelijke  ontwikkelingen.  De  vrijstellingscriteria  die  gelden  voor  categorie  4‐
gebieden zijn: 

 oppervlakte plangebied tot 1,7 hectare, en 

 diepte bodemingreep afhankelijk van vrijstellingsdiepte. 
 
Volgens de beleidskaarten geldt een vrijstellingsdiepte van 40 centimeter. De op‐
pervlakte van het plangebied van dit bestemmingsplan is 1,8 hectare. In beginsel 
is daarom een archeologisch onderzoek noodzakelijk. De daadwerkelijke ontwik‐
keling binnen het plangebied, een gebouw met een oppervlakte van slechts 410 
m2, is vele malen kleiner dan 1,7 ha. Aangezien de oppervlakte binnen het vrijstel‐
lingscriterium blijft, is nader onderzoek niet van toepassing. Mochten er bij werk‐
zaamheden  toch  sporen en vondsten worden aangetroffen, dan geldt op grond 
van artikel 53 van de Monumentenwet een meldingsplicht bij het bevoegd gezag. 
 
Op basis van het archeologiebeleid  is  in dit bestemmingsplan een beschermende 
regeling opgenomen waarmee eventueel  aanwezige  archeologische  resten wor‐
den  beschermd  in  geval  van  bodemingrepen  in  de  toekomst.  Zo wordt  op  een 
verantwoorde wijze met het bodemarchief omgegaan en is het bestemmingsplan 
uitvoerbaar. 

4.   9. Kabels, leidingen en zoneringen 

In en  rondom het plangebied  zijn  geen  kabels,  leidingen of  zones  aanwezig die 
planologische beperkingen vormen voor de voorgenomen ontwikkelingen  in het 
plangebied en/of voorzien moeten worden van een planologische regeling. 
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5. JURIDISCHE VORMGEVING 

5.   1. Algemeen 

Het bestemmingsplan  voldoet aan alle  vereisten die  zijn opgenomen  in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet alge‐
mene bepalingen omgevingsrecht  (Wabo).  Inherent hieraan  is de  toepassing van 
de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het 
mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opge‐
bouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op 
de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro 
moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw 
en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels 
van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden. Het bestem‐
mingsplan  regelt  de  gebruiks‐  en  bebouwingsmogelijkheden  van  de  gronden  in 
het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehoren‐
de regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de 
regels (per bestemming) de bouw‐ en gebruiksmogelijkheden. 

5.   2. Toelichting op de bestemmingen 

De wijze van bestemmen is afgestemd op het voorontwerp bestemmingsplan Bui‐
tengebied. In het plangebied komen de volgende bestemmingen voor: 
 
Agrarisch 
Het  gehele  plangebied  valt  onder  de  bestemming  ‘Agrarisch’  Binnen  deze  be‐
stemming is grondgebonden agrarische bedrijfsvoering toegestaan. De bebouwing 
van  agrarische bedrijven  is mogelijk binnen de  aanduiding  ‘specifieke  vorm  van 
agrarisch – bedrijfskavel’. Tevens geldt de aanduiding ‘fruitteelt’, waarbinnen spe‐
cifieke eisen ten aanzien van bebouwing binnen het oorspronkelijke fruitteeltge‐
bied gelden. 
 
In  afwijking  van hetgeen  in het bestemmingsplan Buitengebied  is  geregeld,  zijn 
een groepsaccommodatie   en een minicamping niet via afwijking maar bij  recht 
mogelijk. Dit zijn functies waarvoor dit bestemmingsplan wordt opgesteld. Om dit 
te  verduidelijken  is  voor deze  functies een aanduiding op de  verbeelding opge‐
nomen, namelijk  ‘kampeerterrein’ voor de minicamping en  ‘specifieke bouwaan‐
duiding – groepsaccommodatie’ voor huisvesting van seizoensarbeiders. 
 
De bestemming is verder gericht op het behoud en de ontwikkeling van natuurlij‐
ke en landschappelijke waarden. 
 
Waarde – Archeologie 4 
In  overeenstemming  met  het  gemeentelijke  archeologiebeleid  is  de  dubbel‐
bestemming  ‘Waarde  ‐ Archeologie 4’ opgenomen. Voor bodemingrepen groter 
dan 1,7 hectare en dieper dan 0,40 centimeter is een omgevingsvergunning nodig. 
Aan dergelijke ingrepen is de verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch 
onderzoek gekoppeld. 
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6.  UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om  inzicht  te geven  in de uitvoerbaarheid van 
een  bestemmingsplan. Wat  dat  betreft wordt  een  onderscheid  gemaakt  in  de 
maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de  in de Wro opgenomen bestemmingsplanpro‐
cedure. 
 
Vooroverleg 
Het voorontwerpbestemmingsplan  is  in het kader van het vooroverleg ex artikel 
3.1.1  Bro  voorgelegd  aan  de  provincie  Flevoland  en  het waterschap  Zuiderzee‐
land. Van beide instanties is een schriftelijke reactie ontvangen. Deze zijn door de 
gemeente beantwoord in de vooroverleg rapportage. Deze is opgenomen in bijla‐
ge 1. 
 
Beide  instanties hebben geen bezwaren tegen de ontwikkeling, maar stellen wel 
vragen over de omgang met afvalwater. In overleg met de initiatiefnemer zijn de‐
ze vragen beantwoord.  In paragraaf 4.4, onder het kopje  ‘afvalwater’  is een  sa‐
menvatting gegeven van dit aspect. 
 
Vervolg procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt overeenkomstig de Algemene wet bestuurs‐
recht (afdeling 3.4) gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode 
wordt de mogelijkheid  geboden  voor het  indienen  van  zienswijzen. Het  verslag 
met betrekking tot de zienswijzen wordt opgenomen in deze toelichting. 
 
Eventueel  ingekomen  zienswijzen worden  al  dan  niet  verwerkt  in  het  bestem‐
mingsplan. Na ter inzage legging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van 
het  bestemmingsplan.  De  indieners  van  de  zienswijzen  worden  hiervan  op  de 
hoogte gesteld. Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan  is het van belang 
te weten  of  het  bestemmingsplan  economisch  uitvoerbaar  is. De  economische 
uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan  (finan‐
ciële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeen‐
te (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
De ontwikkeling is een particulier initiatief. De uitvoering van het plan komt voor 
rekening van de aanvrager. Deze heeft hiervoor de noodzakelijke financiële mid‐
delen. 
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Grondexploitatie 
Doel  van de  grondexploitatieregeling  is het  inzichtelijk maken  van de  financiële 
haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal 
waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. In het geval van een exploitatieplan 
kan de gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden.  
 
In dit bestemmingsplan wordt geen bouwplan  in de zin van artikel 6.2.1 Bro mo‐
gelijk gemaakt. Het gebouw  is namelijk kleiner dan 1.000 m2.  In dergelijke geval‐
len is de grondexploitatieregeling niet van toepassing. 
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INLEIDING 
 
 
Het voorontwerp bestemmingsplan “Dronten – Ottolanderlaan 12 (9021)” heeft het traject 
van vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening doorlopen. Het voorontwerp 
bestemmingsplan wordt waar nodig aangepast door de reacties die in deze rapportage 
gemaakt zijn. De rapportage zelf wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Het ontwerp 
bestemmingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd. 
 
In het navolgende worden de vooroverlegreacties samengevat en voorzien van 
gemeentelijke reactie.  
 
 

HOOFDSTUK 1. VOOROVERLEGREACTIES 
 
In het kader van het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) 2008, is het voorontwerp bestemmingsplan “Dronten – Ottolanderlaan 12 (9021)” 
toegezonden aan:  
1. Provincie Flevoland, afdeling Ruimte en Mobiliteit; 
2. Waterschap Zuiderzeeland; 
 
Beide organisaties hebben een vooroverlegreactie gestuurd. Hieronder is een samenvatting 
gegeven van de reactie met daarop de gemeentelijke reactie. In de bijlage bij deze 
rapportage is een kopie van de vooroverlegreactie van beide organisaties opgenomen. 
 
1. Provincie Flevoland (d.d. 18 maart 2014) 
In de vooroverlegreactie noemt de provincie dat het plan voldoet aan het Omgevingsplan 
Flevoland 2006. Over het aspect “stedelijk afvalwater” stelt de provincie twee vragen: 

- Hoe ziet u in dit geval uw zorgplicht met betrekking tot het stedelijk afvalwater? 
- Wat gaat u doen als blijkt dat eerst bij de uitvoering van de onderhavige ontwikkeling 

wordt beoordeeld dat het aanwezige systeem onvoldoende capaciteit heeft? 
De provincie verzoekt over deze vragen in de toelichting een invulling te geven. 
 
Reactie 
Op basis van het activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 3.4, is het lozen van huishoudelijk 
afvalwater in een oppervlaktelichaam of op of in de bodem toegestaan indien het lozen 
plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk 
afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 
inwonerequivalenten en de afstand tot de dichtstbijzijnde vuilwaterruil of een 
zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan: 
a. 40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten; 
b. 100 meter bij meer dan 10 doch minder dan 25 inwonerequivalenten; 
c. 600 meter bij 25 doch minder dan 50 inwonerequivalenten; 
d. 1500 meter bij 50 doch minder dan 100 inwonerequivalenten; en 
e. 3.000 meter bij 100 of meer inwonerequivalenten. 
 
De initiatiefnemer dient een melding in het kader van het activiteitenbesluit in te dienen bij 
het waterschap Zuiderzeeland. In deze melding komt bovenstaande aan bod. De 
initiatiefnemer is erop gewezen dat deze melding ingediend moet worden voor de 
ontwikkeling.  
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Als blijkt dat de initiatiefnemer op basis van het activiteitenbesluit bepaalde voorzieningen 
dient aan te leggen, dient de initiatiefnemer ervoor te zorgen dat aan deze wetgeving 
voldaan wordt. Wanneer niet aan deze wetgeving voldaan wordt, kan handhaving het vervolg 
zijn. 
 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt de reactie op de vragen van de provincie 
verwerkt. 
 
 
2. Waterschap Zuiderzeeland (d.d. 11 maart 2014) 
Het waterschap benoemd dat zij op de beleidsthema’s “Voldoende water” en “Schoon water” 
nog enkele opmerkingen hebben op het ruimtelijk plan.  
 
Voldoende water 
Het waterschap veronderstelt dat de totale toename van het verhard oppervlak ten behoeve 
van de groepsaccommodatie (inclusief eventueel aan te brengen verharding rondom en/of 
naar het gebouw) ruim onder de landelijke compensatiegrens van 2.500 m2 blijft. Wel wil het 
waterschap inzichtelijk hebben wat daadwerkelijk aan verhard oppervlak wordt aangebracht.  
 
Schoon water 
Bij de inrichting van het nieuwe terrein dient nagedacht worden hoe om te gaan met 
onkruidbestrijding. De afvoer van huishoudelijk afvalwater die voortvloeit uit het plan dient 
minimaal via een IBA-systeem, klasse II geloosd te worden in oppervlaktewater en deze IBA 
dient voldoende capaciteit te hebben. Schoon hemelwater kan worden geïnfiltreerd of direct 
worden afgevoerd naar het oppervlaktewater.  
 
Indien genoemde opmerking uit de vooroverlegreactie worden verwerkt in de toelichting op 
het bestemmingsplan dan kan deze reactie beschouwd worden als positief wateradvies.  
 
Reactie 
Het totale verhard oppervlak van de ontwikkeling wordt ongeveer 800 m2. 
 
Op de locatie Ottolanderlaan 12 is een Lutra Compact Systeem IBA klasse 3A aanwezig. 
Deze is in 2011 aangelegd. Voor het bepalen van voldoende capaciteit van deze IBA voor de 
ontwikkeling dient de initiatiefnemer een melding op het activiteitenbesluit bij het waterschap 
in te dienen. De initiatiefnemer is erop gewezen dat deze melding ingediend moet worden 
voor de ontwikkeling.  
 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt de reactie op de opmerkingen van het 
waterschap verwerkt. 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:
het bestemmingsplan Dronten - Ottolanderlaan 12 (9021) met identificatienummer 
NL.IMRO.0303.9021-ON01 van de gemeente Dronten;

1.2  bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de 
daarbijhorende bijlagen;

1.3  aan- en uitbouw:
een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te 
onderscheiden is van het hoofdgebouw; 

1.4  aan-huis-verbonden beroep:
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, 
kunstzinnig, juridisch, of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het 
uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, dat 
wordt uitgeoefend in of bij een woning, waarbij de woning in hoofdzaak haar 
woonfunctie behoudt, en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met 
de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.5  aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden;   

1.6  aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;   

1.7  agrarisch bedrijf:
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het 
telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in:
1. grondgebonden agrarisch bedrijf:

a. akker- en vollegrondstuinbouw:
de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen boom-, 
hout-, sier- en fruitteelt;

b. fruitteelt:
de teelt van fruit op open grond;

c. boomteelt:
de teelt van boomkwekerijgewassen;

d. houtteelt:
de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie 
op gronden die in principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en 
waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldings- en 
herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet;
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e. grondgebonden veehouderij:
een agrarische bedrijfsvoering, waarbij het gebruik van agrarische 
gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, op de 
wijze van een melkrundveehouderijbedrijf, een 
melkgeitenhouderijbedrijf, een schapenhouderijbedrijf, een 
productiegericht paardenhouderijbedrijf, pluimveehouderij met 
verplichte weidegang, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
agrarische bedrijven;

f. productiegerichte paardenhouderij:
een bedrijf waar uitsluitend of in hoofdzaak handelingen aan en/of met 
paarden worden verricht die primair gericht zijn op het voortbrengen, 
africhten en trainen en verhandelen van paarden;

g. sierteelt:
de teelt van siergewassen op open grond al dan niet gecombineerd met 
de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten;

2. niet-grondgebonden agrarisch bedrijf:
a. glastuinbouw op de wijze van kassen ten behoeve van ondersteunende teelt:

de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen;
b. intensieve kwekerij:

de teelt in gebouwen van gewassen, paddenstoelen daaronder 
begrepen, of dieren anders dan genoemd onder 2.c of 3.;

c. intensieve veehouderij:
een agrarisch bedrijf in de vorm van het houden van dieren, op de wijze 
van een rundveemesterij (exclusief vetweiderij), een varkens-, 
vleeskalver-, pluimvee- of pelsdierhouderij, of een combinatie van deze 
bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bedrijfsvormen, met uitzondering van bedrijfsvoeringen waarin dieren 
worden gehouden overeenkomstig de regels ten aanzien van de 
biologische productiemethoden;

3. aquacultuur:
a. de teelt van (zout)watergebonden organismen waaronder begrepen zagers, 

schelpdieren en vissen; 

1.8  agrarische bedrijfskavel:
een op de verbeelding weergegeven aaneengesloten stuk grond, het agrarisch erf, 
waarop ingevolge de regels zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing en 
bijbehorende voorzieningen ten behoeve van een agrarisch bedrijf zijn toegelaten;

1.9  agrarische bedrijfsvoering:
bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf; 

1.10  bassin:
een bak voor de opslag van mest, water of andere vloeistoffen ten behoeve van 
agrarische activiteiten; 

1.11  bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;  
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1.12  bedrijfsgebouw:
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.13  bedrijfsvloeroppervlakte:
de totale netto vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt 
gebruikt voor een bedrijf, een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 

1.14  bedrijfswoning:
een woning bij een gebouw op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van 
het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

1.15  bestaand:
ten aanzien van de aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, 
en werkzaamheden, en het overige gebruik:

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan; 

1.16  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.17  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.18  bijgebouw:
een vrijstaand afzonderlijk van het hoofdgebouw in functioneel en bouwkundig 
opzicht te onderscheiden, op hetzelfde bouwperceel gelegen, gebouw; 

1.19  bosbouw:
het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de 
instandhouding en ontwikkeling van bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten 
behoeve van (de functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu en recreatie;  

1.20  bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk;

1.21  bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;   

1.22  bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten;   

1.23  bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;  
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1.24  bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.25  bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden;

1.26  cultuurgrond:
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, niet zijnde gronden in gebruik ten 
behoeve van een agrarische bedrijfsvoering; 

1.27  detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen 
kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 
beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.28  doelmatige bedrijfsvoering:
het op efficiënte, effectieve, economische en bedrijfstechnisch correct wijze 
uitvoeren van de bedrijfsprocessen van een bedrijf met inbegrip van de resulterende 
producten en diensten en de externe relaties met klanten, leveranciers, partners en 
anderen;

1.29  erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen 
en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, 
een seksclub en een seksautomatenhal;

1.30  gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.31  hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, 
indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is;

1.32  horecabedrijf en/of -instelling:
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter 
plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en 
ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een 
erotisch getinte vermaaksfunctie;
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1.33  kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, dan wel enig ander 
daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of 
opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

1.34  kas:
een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar 
bouwwerk, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of 
ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van groente, vruchten, 
bloemen of planten;

1.35  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, zoals genoemd in Bijlage 2 
bij deze regels, waarvoor geen vergunningsplicht op grond van milieuwetgeving 
geldt en die door de beperkte omvang in een gedeelte van een woning uitgeoefend 
kunnen worden;

1.36  kleinschalige duurzame energiewinning:
energie die gewonnen wordt uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, niet 
zijnde windmolens/-turbines en vergisting, waarbij weinig tot geen schadelijke 
milieueffecten optreden bij winning en omzetting en die in onuitputtelijke 
hoeveelheden beschikbaar is, zoals zon, wind, water, aard- en omgevingswarmte;

1.37  landschappelijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de waarneembare 
verschijningsvorm van dat gebied;

1.38  logiesverstrekkend bedrijf:
een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de 
logieseenheden enkel zijn ingericht voor nachtverblijf;

1.39  mest- en/of organische (bij)productvergisting:
het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken 
van organische verbindingen door bacteriën waarbij methaangas vrijkomt. Dit 
methaangas wordt gebruikt om een warmte-kracht-koppeling installatie aan te 
drijven. Dit is een speciale motor die methaangas als brandstof heeft en die een 
generator aandrijft. De verkregen elektriciteit wordt gebruikt op het eigen bedrijf en 
geleverd aan het net;

1.40  natuurlijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, 
bodemkundige en biologische elementen voorkomende in dat gebied;

1.41  normaal agrarisch gebruik:
het gebruik, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goede 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en grondgebonden agrarisch gebruik van 
de gronden;
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1.42  normaal onderhoud:
het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een 
goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende 
bestemming behoren;

1.43  ondergeschikte tweede tak:
een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch 
bedrijf;

1.44  overig bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden;

1.45  overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder 
wanden dan wel met ten hoogste één wand;

1.46  pand:
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief 
zelfstandige eenhoud die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en 
betreedbaar en afsluitbaar is;

1.47  peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan 

een weg grenst: de hoogte van die weg ter hoogte van de hoofdingang;
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein;

1.48  productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd 
en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie 
ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.49  prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een 
ander tegen vergoeding;

1.50  recreatieve nevenactiviteiten:
een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de 
bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan;  

1.51  seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

1.52  silo:
een bouwwerk ten behoeve van opslagdoeleinden;

bestemmingsplan Dronten - Ottolanderlaan 12 (9021) 

Status: ontwerp / 30-04-2014  Rho Adviseurs  B.V.



blz 10  1399156 

1.53  torensilo:
een gebouw ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.54  tunnelkas:
elke constructie van hout, metaal of ander materiaal, welke met plastic of in gebruik 
daarmee overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning 
voor bedekte teelten;

1.55  woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één 
afzonderlijk huishouden;

1.56  zorgboerderij:
een zorgfunctie als hoofdtak waarbij de sociaal-medische opvang van personen, al 
dan niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig zijn, gecombineerd wordt met 
agrarische activiteiten, in die zin dat de personen behulpzaam zijn bij de agrarische 
of natuurbeherende activiteiten;

1.57  zorgfunctie:
een zorgfunctie als neventak bij een agrarisch bedrijf waarbij een directe relatie 
bestaat tussen de sociaal-medische opvang van personen en de agrarische 
bedrijfsactiviteiten, in die zin dat de personen behulpzaam zijn bij de agrarische 
bedrijfsactiviteiten.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  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; 

2.3  de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of 
het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 
antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

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  de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de perceelgrens; 

Bij onduidelijkheden of interpretatieverschillen betreffende de wijze van meten, is 
de uitleg van de NEN 2580 (oppervlakten en inhouden van gebouwen, termen, 
definities en bepalingsmethoden) bepalend.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarische grondgebruik;
b. de uitoefening van het agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden en/of 

intensieve veehouderij, ter plaatse van de aanduiding  'specifieke vorm van 
agrarisch - bedrijfskavel';

c. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel';

d. cultuurgrond;

met daaraan ondergeschikt:
e. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden van de open polders;
f. doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer;
g. kleinschalige duurzame energiewinning;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. extensief dagrecreatief medegebruik;
j. wegen en paden;
k. waterhuishoudkundige voorzieningen;
l. een minicamping, ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein';
m. een groepsaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - groepsaccommodatie';

met de daarbijbehorende:
n. bedrijfsgebouwen en overkappingen, waaronder koelhuizen;
o. bedrijfswoningen al dan niet in combinatie met ruimten voor een 

aan-huis-verbonden beroep;
p. bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen;
q. torensilo's;
r. kassen en tunnelkassen;
s. overige bouwwerken.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van agrarische 

bedrijven, waaronder één groepsaccommodatie ter plaaste van 'specifieke 
bouwaanduiding - groepsaccommodatie', worden gebouwd;

b. per gebied, dat ter plaatse is voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - bedrijfskavel', mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 
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behoeve van één agrarisch bedrijf worden gebouwd;
c. de gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend binnen de grenzen van de 

aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' worden gebouwd;
d. de afstand van bedrijfswoningen tot de naar de weg gekeerde grens/grenzen van 

de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' zal ten minste 15,00 
m bedragen;

e. de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoningen zal/zullen voor dan 
wel in verlengde van de naar de weg gekeerde gevel(s) van de kassen, 
tunnelkassen, bedrijfsgebouwen en overkappingen worden gebouwd;

f. de kassen, tunnelkassen, bedrijfsgebouwen en overkappingen zullen achter de 
naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoningen dan wel het verlengde 
daarvan worden gebouwd, of, indien geen bedrijfswoning aanwezig is, zal de 
afstand van kassen, tunnelkassen en bedrijfsgebouwen en overkappingen tot de 
naar de weg gekeerde grens/grenzen van de aanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - bedrijfskavel' ten minste 15,00 m bedragen;

g. de afstand van bedrijfswoningen, bijgebouwen, aan- en uitbouwen en 
overkappingen, kassen, tunnelkassen, bedrijfsgebouwen en overkappingen tot 
de niet naar de weg gekeerde grenzen van de aanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - bedrijfskavel' zal ten minste 10,00 m bedragen;

h. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per aanduiding 'specifieke vorm 
van agrarisch - bedrijfskavel' bedragen;

i. op bedrijfsgebouwen zijn dakopbouwen en dakkapellen, die niet vergunningsvrij 
zijn op grond van artikel 2 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, niet 
toegestaan;

j. de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zullen achter de naar de 
weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

k. de maatvoering van een gebouw zal voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 
gebouw

Maximale  
oppervlakte/inhoud

Goothoogte 
in m

Dakhel l ing in ° Bouw- 
hoogte in m

per  
gebouw

gezamenl i jk max. min. max. max.

Bedri jfsgebouw 
of overkapping

- - 9,00 15* 60 15,00

Bedri jfswoning -+ -+ 7,00 30* 60 12,00
Bi jgebouwen, 
aan- en 
uitbouwen en 
overkappingen 
bi j de 
bedri jfswoning

-+ -+ 3,50 - 60 8,00

Torensi lo 80 m² - - - - 25,00
Tunnelkas - 5000 m² - - - 2,50
Kassen ten 
behoeve van 
ondersteunende 
teelt

- 2500 m² - - - 10

Groeps- 
accommodatie

- 410 m2 3,50 - 60 8,00
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* tenzij er sprake is van: 
 tussenstukken van ten hoogste 1,00 m breed ter verbinding van   
 bedrijfsgebouwen onderling dan wel ter verbinding van bedrijfsgebouwen  
 met de bedrijfswoning, in welk geval een tussenstuk mag worden voorzien  
 van een plat dak;
+ de gezamenlijke inhoud van een bedrijfswoning inclusief de daarbij   
 behorende bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten  
 hoogste 1.500 m³ bedragen.

3.2.2  Overige bouwwerken
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:
a. er zullen geen tennisbanen en/of paardrijbakken worden gebouwd; 
b. de oppervlakte van andere overige bouwwerken zal, voorzover gebouwd vóór de 

naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde 
daarvan, ten hoogste 2 m² bedragen;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken zal binnen de aanduiding 'specifieke 
vorm van agrarisch - bedrijfskavel' ten hoogste 10,00 m bedragen;

d. de afstand van overige bouwwerken tot de niet naar de weg gekeerde grenzen 
van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' zal ten minste 
10,00 m bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie, de landschappelijke 
waarden, de natuurlijke waarden, de cultuurhistorische waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de 
plaats en de afmetingen van de bebouwing.

3.4  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 3.2.1 sub k in die zin dat gebouwen worden voorzien van een 

plat dak, mits:
1. deze vergunning alleen wordt verleend ten behoeve van de realisering van 

ondergeschikte tussenstukken van meer dan 1,00 m breed ter verbinding van 
bedrijfsgebouwen onderling dan wel ter verbinding van bedrijfsgebouwen 
met de bedrijfswoning;

2. rekening wordt gehouden met het gestelde in Bijlage 1 onder 1.1.1;
b. het bepaalde in lid 3.2.2 sub a in die zin dat paardrijbakken en tennisbanen 

worden toegestaan, mits:
1. tevens de in lid 3.6 sub c bedoelde omgevingsvergunning is verleend;

c. het bepaalde in lid 3.2.2 sub c in die zin dat de bouwhoogte van andere overige 
bouwwerken wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m, mits:
1. rekening wordt gehouden met het gestelde in Bijlage 1 onder 1.1.1.
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3.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid, 

anders dan bij het wonen toegestane beroepen, tenzij de gronden daarvoor 
specifiek zijn aangeduid dan wel anders dan bestaand gebruik waarvoor in het 
verleden planologische medewerking is verleend;

b. het opslaan van agrarische producten of de aanleg van bassins binnen de 
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel' voor zover het gronden 
betreft die gelegen zijn voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
gevel(s) van een bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan, of, indien geen 
bedrijfswoning aanwezig is, het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw;

c. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning of een vrijstaand bijgebouw 
behorende bij een bedrijfswoning voor de uitoefening van een beroep aan huis, 
indien:
1. de hieruit voortvloeiende activiteiten meldingplichtig of vergunningplichtig 

zijn in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht;

2. het beroep niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de 
bedrijfswoning, waarbij 1 andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag 
zijn;

3. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak 
van de bedrijfswoning;

4. de bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 60 m² bedraagt;
5. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
6. horeca en detailhandel plaatsvinden;

d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatie, 

met uitzondering van een groepsaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke bouwaanduiding - groepsaccommodatie' en een minicamping, ter 
plaatse van de aanduidingen 'kampeerterrein';

f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
g. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
h. het gebruik van de gronden ten behoeve van een tennisbaan en/of een 

paardrijbak;
i. het gebruik van bedrijfswoningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
j. het gebruik van de groepsaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke bouwaanduiding - groepsaccommodatie' anders dan voor de tijdelijke 
huisvesting van groepen toeristen en van seizoensarbeiders, van maximaal 50 
personen met een daarbij passende keuken, eetgelegenheid en aantal 
slaapplaatsen (in de vorm van slaapzalen);

k. het gebruik van een minicamping ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' 
anders dan voor maximaal 25 kampeermiddelen gedurende de periode van 15 
maart tot 1 november van elk jaar;

l. het gebruik van de gronden en bouwwerken, anders dan de bedrijfswoning, voor 
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permanente bewoning;
m. het in gebruik nemen van de gebouwen en bouwerken zonder de aanleg van ten 

minste één parkeerplaats per twee gerealiseerde verblijfsplekken voor tijdelijke 
werknemers.

3.6  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 3.5 sub a in die zin dat de uitoefening van een agrarisch 

bedrijf ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - 
bedrijfskavel' wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een 
deeltijdfunctie in de vorm van:
1. agrarische dienstverlenende bedrijvigheid;
2. (bedrijfseigen) mest- en/of organische (bij)productvergisting;
3. verkoop en ambachtelijke bewerking en verwerking van eigen, streekeigen 

en aanverwante agrarische producten;
4. hoveniersactiviteiten;
5. een dierenpension;
6. een dierenarts;
7. hondendressuur;
8. woonzorgboerderijen/kinderdagverblijven;
9. houtconservering, kurkwaren, riet- en vlechtwerk;
10. een educatief centrum;
11. een (kunst)atelier/galerie;
12. opslag en stalling van niet-agrarische producten, caravans, aanhangwagens, 

kampeerauto's en boten;
13. een kinderboerderij;
14. bed and breakfast;
15. een theeschenkerij;
16. outdoor/sportactiviteiten centrum;

mits rekening wordt gehouden met het gestelde in Bijlage 1 onder 1.2.;
b. het bepaalde in lid 3.5 sub c in die zin dat gedeelten van een bedrijfswoning of 

een vrijstaand bijgebouw behorende bij een bedrijfswoning worden gebruikt 
voor het uitoefenen van een beroep of een bedrijf aan huis als genoemd in 
Bijlage 2, of die naar aard en invloed op de omgeving hiermee vergelijkbaar zijn, 
mits:
1. de hieruit voortvloeiende activiteiten niet meldingplichtig of 

vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2. de oppervlakte ten hoogste 40% bedraagt van het vloeroppervlak van de 
bedrijfswoning met een maximum van 60 m²;

3. de activiteit uitgeoefend wordt door in ieder geval één van de bewoners van 
de bedrijfswoning, waarbij 1 andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag 
zijn;

4. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
5. geen horeca en detailhandel plaatsvinden;
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c. het bepaalde in lid 3.5 sub h in die zin dat gronden worden gebruikt voor een 
tennisbaan en/of een paardrijbak, met inachtneming van het gestelde in Bijlage 1 
in 1.4.;

d. het bepaalde in lid 3.5 sub i in die zin dat bedrijfswoningen al dan niet in 
combinatie met interne bouwactiviteiten worden gebruikt voor de huisvesting 
van arbeidsmigranten, mits:
1. de huisvesting uitsluitend per bedrijfskavel wordt aangewend voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn op het ter plaatse 
gevestigde agrarische bedrijf;

2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. er wordt aangesloten op de uitgangspunten van het op 27 september 2012 
vastgestelde beleid "Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting 
arbeidsmigranten, gemeente Dronten";

4. er voldoende parkeergelegenheid binnen de agrarische bedrijfskavel 
aanwezig is, waarbij wordt uitgegaan van minimaal 1 parkeerplaats per 2 
arbeidsmigranten;

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.

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

3.7.1  Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas al dan niet aanwezig als 

erfbeplanting, kavelbeplanting, wegbeplanting of schuilgelegenheid voor vee, 
niet zijnde bomen en/of houtgewas deel uitmakend van een agrarische teelt;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van erfbeplanting, 
kavelbeplanting, wegbeplanting of schuilgelegenheid voor vee;

c. het graven/verbreden of dempen van erf- en/of bermsloten en/of kavelsloten.

3.7.2  Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 3.7.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

3.7.3  Toetsingscriteria
a. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend met inachtneming van het 

gestelde in Bijlage 1 onder 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. en 1.3.4..
b. De omgevingsvergunning voor het kappen, rooien en/of aanplanten van 

erfbeplanting, kavelbeplanting en wegbeplanting kan slechts worden verleend 
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indien door de aanvrager een landschappelijk inpassingsplan is ingediend.

3.8  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in Bijlage 
1, het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 
tweede bedrijfswoning' wordt aangebracht ten behoeve van een tweede 
bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf, mits rekening wordt gehouden met het 
gestelde in Bijlage 1 onder 1.1.2.
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 4

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud en de bescherming van mogelijk te verwachten gematigde / 
middelhoge archeologische waarden van de gronden.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 1,7 hectare, moet alvorens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een 
rapport worden overgelegd waarin: 
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen 

worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden 

worden bewaard en/of gedocumenteerd.

4.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien uit het in lid 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van 
de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen 
worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden 
verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de 

bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 
archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen 
kwalificaties.

4.2.3  Uitzondering
Het bepaalde in lid 4.2.1 is niet van toepassing op bouwwerken die niet dieper 
worden gebouwd dan 0,40 m beneden het maaiveld.

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

4.3.1  Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht 
het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde 
bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het ophogen en ontgraven van de bodem;
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b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of 
parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van 

het bevoegde waterschap; 
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of 

andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan niet als bosgrond kunnen worden aangemerkt;
g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van bos of boomgaard;
i. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
j. het scheuren van grasland;
k. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe gerekend worden woelen, 

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

4.3.2  Uitzondering
Het bepaalde in lid 4.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, 
en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden 

uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
d. niet dieper gaan dan 0,40 m beneden het maaiveld of een kleinere oppervlakte 

dan 1,7 hectare beslaan.

4.3.3  Uitsluiting uitzonderingsregel
De in lid 4.3.2 genoemde uitzonderingsregels gelden niet indien in de periode van 24 
maanden voor de datum van voorgenomen werken of werkzaamheden een 
uitzonderingsbepaling van toepassing is geweest op aangrenzende terreinen of 
terreinen op een afstand van minder dan 25 meter van het onderhavige terrein.

4.3.4  Toetsingscriteria
De in lid 4.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.

4.3.5  Onderzoeksplicht
Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat door de aanvrager een 
rapport is overgelegd waarin: 
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen 

worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden 

worden bewaard en/of gedocumenteerd.
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4.3.6  Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de 
beoordeling van het rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.

4.3.7  Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 4.3.5 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van 
de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden 
verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden 
verbonden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de 

bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 
archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen 
kwalificaties.

4.4  Voorrangsregeling

In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van de dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologie 4' vóór de regels die ingevolge andere artikelen op de 
desbetreffende gronden van toepassing zijn.

4.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Waarde - Archeologie 4' wordt verwijderd, indien uit deskundig archeologisch 
onderzoek blijkt dat ter plaatse geen sprake is van behoudenswaardige 
archeologische waarden.
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 5  Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 
latere bouwplannen buiten beschouwing.

bestemmingsplan Dronten - Ottolanderlaan 12 (9021) 

Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 30-04-2014



1399156   blz 23

Artikel 6  Algemene bouwregels

De bouwgrenzen mogen in afwijking van dit plan uitsluitend worden overschreden 
door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 

hellingbanen, funderingen, balkons, erkers over maximaal 2/3 van de 
voorgevelbreedte, serres over maximaal 2/3 van de voorgevelbreedte , 
entreeportalen over maximaal 2/3 van de voorgevelbreedte, veranda's over 
maximaal 2/3 van de voorgevelbreedte en afdaken, mits de overschrijding niet 
meer bedraagt dan 1,50 m;

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet 
meer bedraagt dan 1,00 m.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval 
gerekend:
a. het gebruik van gronden voor de uitstalling, opslag, stand- of ligplaats van 

kampeerwagens, toer- of stacaravans en tenten, tenzij ter plaatse van de 
aanduiding 'kampeerterrein';

b. het gebruik van gronden voor de opslag van gerede of ongerede goederen, zoals 
vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan, 
met uitzondering van het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke 
nodig zijn voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen 
bestemmingen;

c. het gebruik van gronden voor het opslaan van gebruiksklare of gebruiksonklare 
voer-, vaar- of vliegtuigen of onderdelen hiervan;

d. het gebruik van gronden voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen 
van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen, anders dan het opslaan 
of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale 
onderhoud van tuinen en andere open terreinen ;

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutie en/of een 
seksinrichting.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, met uitzondering 
van de oppervlaktematen, inhoudsmaten en afstandsmaten, tot ten hoogste 10% van 
die maten, afmetingen en percentages.
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van 
de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende 
onderwerpen:
a. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse 

hoofdtransportleidingen;
b. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
c. de ruimte tussen bouwwerken.
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. 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,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. 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.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 
sublid a., 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.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., 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.

d. Sublid a. 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 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 
bestemmingsplan Dronten - Ottolanderlaan 12 (9021)
van de gemeente Dronten.

Behorend bij het besluit van ...
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Bijlage 1  Toetsingskader

Specifieke toetsingscriteria voor ontwikkeling en beheer van activiteiten
die binnen de bestemmingen zijn toegestaan

Bij de toetsing van activiteiten aan het plan, zal worden getoetst aan onder
meer de volgende specifieke en algemene criteria.

1. 1. Agrarisch gebruik

1. 1. 1 Bebouwing binnen aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel'
Binnen de op de verbeelding aangeduide bedrijfskavels dient door toepassing van 
nadere eisen of afwijkingsregels een concentratie van de bebouwing, compactheid 
en een ruimtelijke samenhang te ontstaan.
Bij nieuwbouw dient gelet te worden op de relatie met het aanwezige 
bebouwingspatroon en de eventueel aanwezige landschappelijke, natuurlijke,
archeologische en/of cultuurhistorische waarden van de bouwpercelen.

1. 1. 2 Tweede agrarische bedrijfswoning
Een tweede bedrijfswoning bij agrarische bedrijven kan na wijziging worden 
toegelaten, als dit als gevolg van de aard van de bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is. 
Dit is het geval bij een bedrijfsomvang van minimaal 120 NGE en als de 
bedrijfswoning noodzakelijk is in verband met permanent toezicht en de continuïteit 
en duurzaamheid van het bedrijf als volwaardig meermansbedrijf. Bij permanent 
toezicht gaat het om continue (dag en nacht) persoonlijk toezicht. Van een 
meermansbedrijf is sprake bij tenminste twee volwaardige arbeidskrachten.
Tevens zal er in deze gevallen worden getoetst aan de zekerheid omtrent de 
duurzaamheid van het toezicht en/of van het bedrijf als volwaardig 
meermansbedrijf. Dit kan het geval zijn als er sprake is van een redelijke verwachting 
dat het bedrijf zal worden voortgezet en/of uitgebreid.

1.2 Nevenactiviteiten
De afwijkingsmogelijkheid om bij de uitoefening van een agrarisch bedrijf een 
ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie of bij een niet-agrarisch bedrijf of 
een woonfunctie een nevenfunctie te vestigen kan worden toegelaten als in ieder 
geval wordt voldaan aan de volgende criteria:

gebruik dat inbreuk maakt op het landschap zal niet of slechts onder 
voorwaarden voor wat betreft de inpassing in het landschap worden toegestaan. 
Er mag geen negatieve invloed op de kenmerken en waarden van de Ecologische 
Hoofdstructuur plaatsvinden. 
het gebruik moet qua aard en schaal passen bij de specifieke kwaliteiten en de 
schaal van de omgeving, waarbij terughoudend om zal worden gegaan met 
reclame-uitingen en naar de aard daarmee gelijk te stellen uitingen;
de vestiging mag geen onevenredige afbreuk doen aan de milieusituatie en 
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de directe omgeving;
het parkeren ten behoeve van het ander gebruik dient binnen de bedrijfskavel of 
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het bestemmingsvlak op het eigen terrein plaats te vinden;
er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, buiten de 
gebouwen plaatsvinden. Dit criterium is niet van toepassing als het gaat om het 
toelaten van (bedrijfseigen) mest- en/of organische (bij)productvergisting;
het gebruik dient bij voorkeur binnen de bestaande bebouwing plaats te vinden, 
met uitzondering van nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf, omdat bij deze 
bedrijven de bestaande bebouwing al voor het agrarisch bedrijf wordt gebruikt. 
Bij niet-agrarische bedrijven en woonfuncties geldt dat nieuwbouw uitsluitend 
plaats kan vinden indien wordt aangetoond dat de bestaande bebouwing al ten 
behoeve van de hoofdfunctie (bedrijvigheid of wonen) wordt gebruikt;
er moet zijn voldaan aan de specifiek per gebruik gestelde criteria, zoals 
opgenomen in onderstaande tabel.

Activiteit Opmerkingen: 
1.aard activiteit 
2.relatie met kenmerken landelijk gebied 
3.kleinschaligheid 
4.belemmeringen 
5.overige opmerkingen

Verkoop en 
ambachtel i jke 
bewerking en 
verwerking van 
eigen, 
streekeigen en 
aanverwante 
agrarische 
producten

1. Denk aan jam, sap, zuivel , wi jn, brood e.d. 
gemaakt van de agrarische producten geteeld in de nabi je omgeving. (NB 
geen grote s lachteri j). Grootschal ige productie hoort echter thuis  op een 
bedri jventerrein. Daarnaast is  enige detai lhandel  mogel i jk. 
2. Er is  een relatie met het landel i jk gebied. Een l igging nabi j 
afzetgebieden (woonkern en recreatie) is  gunstig. Nabi j de EHS letten op 
mogel i jke negatieve effecten vanwege verkeer. 
3. Maximaal  500 m². Een verkoopruimte t.b.v. detai lhandel  in de eigen 
producten mag in totaal  maximaal  200 m² beslaan. 
4. Let op geuroverlast en eventueel  geluid en 
verkeersaantrekkende werking.

Agrarische 
dienstverlenende 
bedri jvigheid

1. Loonbedri jven, toeleverings- en opslagbedri jven, veehandelsbedri jven. 
Bi j bestaande agrarische bedri jven al leen kleinschal ig en 
mil ieuhygiënisch en landschappel i jk aanvaardbaar. 
2. Relatie met agrarische bedri jven. 
3. In gebouwen. 
4. Let op (zwaar) verkeer. 
5. Let ook op bosbouw machinerie.

(Bedri jfseigen) 
mest en/of 
organische 
(bi j)productvergisti
ng

1. De mest en/of organische (bi j)producten van het eigen bedri jf 
aangevuld met mest en/of organische (bi j)producten van andere bedri jven, 
a l  dan niet in een samenwerkingsverband, mogen op de bedri jfskavel  
worden verwerkt en vergist. 
2. De gezamenl i jke oppervlakte van bouwwerken ten behoeve van de 
(bedri jfseigen) mest- en/of organische (bi j)productvergisting mag 
maximaal  1000 m² bedragen, exclus ief opslag.
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Hoveniersbedri jven
(0141)

1. Hoveniers  die tuinen aanleggen, planten kweken en bi jbehorend 
machinepark hebben, maar zich niet toeleggen op de detai lhandel  in 
tuinproducten. 
2. Op zich is  het deels  een agrarisch bedri jf (bomen en plantenteelt) die 
tevens diensten levert. Een vestiging nabi j het afzet gebied en/of goede 
bereikbaarheid l igt in de rede. Past op zich binnen landschappel i jke 
verdichtingszones. 
3. Binnen bestaande bedri jfskavel , waarbi j voldoende parkeergelegenheid 
en manouvreerruimte op de bedri jfskavel  behouden moet bl i jven. De 
gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die wordt gebruikt ten 
behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag 
ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. 
4. Let op de verkeersaantrekkende werking, met name bi j de EHS en 
sti l tegebieden.

Dierenpension 1. As iel  voor “kleine dieren”, maar in principe ook voor “grote dieren” 
zoals  een paardenrusthuis . 
Het agrarisch productiegebied kan als  weide en uitlaatgebied worden 
gebruikt. 
2. Activiteit met een “groen” gehalte. Een l igging nabi j het 
verzorgingsgebied l igt in de rede (“kleine dieren” nabi j woonkern en 
“grote 
dieren” eerder in het landel i jk gebied). Vanwege geluid opletten bi j 
s i tuering nabi j EHS en sti l tegebieden. Bi j EHS tevens letten op ammoniak. 
3. “Beweiding” van de dieren kan op het agrarisch productiegebied 
plaatsvinden. De gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die wordt 
gebruikt ten behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een 
bedri jfskavel  mag ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of 
bestemmingsvlak bedragen. 
4. Let op geluidsoverlast en verkeersaantrekkende werking.

Dierenarts 1. Dierenarts  voor huisdieren en/of voor de “grotere dieren”. 
2. Voor een agrarisch gebied kan de laatste een welkome aanvul l ing in het 
agrarische gebied betekenen. Een goede bereikbaarheid is  wensel i jk 
evenals  bi j huisdieren een l igging nabi j het verzorgingsgebied. Vanwege 
de verkeersaantrekkende werking opletten bi j s i tuering nabi j EHS. 
3. “Beweiding” van de dieren kan op het agrarisch productiegebied plaats  
vinden. De gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die wordt gebruikt 
ten behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  
mag ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. 
4. Bi j (omvangri jke) stal l ing/huisvesting letten op geluidsoverlast.

Hondendressuur 
(9133.1)

1. Het africhten van honden wordt vaak niet wensel i jk geacht binnen een 
woongebied. Daarom wordt veelal  uitgeweken naar een bedri jventerrein. 
Echter, s i tuering in het landel i jk gebied zou ook kunnen. 
2. Met dressuur gaat doorgaans nogal  wat geluid gepaard, hetgeen 
verstoring kan veroorzaken. Verder is  nabi jheid van het verzorgingsgebied 
gunstig. 
3.  “Beweiding” van de dieren kan op het agrarisch productiegebied 
plaatsvinden. De gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die wordt 
gebruikt ten behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een 
bedri jfskavel  mag ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of 
bestemmingsvlak bedragen. 
4. Let op geluidsoverlast en uitloop.
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Woonzorgboerderi j
en, 
kinderdagverbl i jf

1. Het bieden van zorg aan een specifieke doelgroep die zorg behoeft. Het 
meehelpen op de boerderi j maakt onderdeel  uit van de behandel ing en/of 
opvang. 
2. De verkeersaantrekkende werking is  mede afhankel i jk van de soort zorg. 
De nabi jheid van voorzieningen kan gewenst zi jn. Er kan een verstorende 
werking van uit gaan door uitloop. 
Daarom nadere aandacht hiervoor nabi j de EHS. 
3. Voor appartementen en bi jbehorende kantine en eetgelegenheden 
wordt uitgegaan van 2.000 m². Afhankel i jk van de soort opvang kan meer 
ruimte nodig zi jn. De gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die 
wordt gebruikt ten behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op 
een bedri jfskavel  mag ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of 
bestemmingsvlak bedragen. 
4. Voldaan moet worden aan de Wet geluidhinder. Voorts  letten op de 
afvalwaterbehandel ing. 
5. Soms specifieke inpass ing nodig.

Houtconservering, 
kurkwaren, riet- en 
vlechtwerk 
(2010.2,102)

1. Ambachtel i jke hout-, kurk- en rietbewerking met weinig machines. 
Gedacht wordt aan een mandenvlechter of een maker van (rieten) stoelen 
e.d. 
2. De activiteit kan aanvul lend zi jn ten opzichte van andere recreatieve 
activiteiten. 
3. De gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die wordt gebruikt ten 
behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag 
ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. 
4 .Voldaan moet worden aan de Wet geluidhinder. 
5. Voorts  letten op de afvalwaterbehandel ing.

Educatief centrum 
(803,804)

1. Educatie die gerelateerd is  aan de landbouw en/of natuur. Uitbreiding 
met feesten en parti jen is  niet toegestaan. 
2. Een locatie nabi j het object van voorl ichting l igt in de rede. Een goede 
bereikbaarheid is  van belang. Verder kan het een aanvul l ing vormen in 
een meer recreatief gebied. 
3. De gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die wordt gebruikt ten 
behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag 
ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. 
4. Let op verkeersaantrekkende werking en mogel i jke verstoring die van de 
activiteit kan uitgaan. 
5. ten behoeve van recreatie nevenactiviteiten is  ondergeschikte horeca 
toegestaan met een oppervlakte van ten hoogste 75 m2.

Kunst(atel ier)/ 
galerie

1. Gedacht kan worden aan glas , keramiek, munten en s ieraden. 
2. Een l igging nabi j afzetgebieden l igt in de rede. Er is  sprake van een 
“ki jk”-gehalte (recreatieve component). 
3. De gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die wordt gebruikt ten 
behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag 
ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. 
4. Let op mil ieuhygiënische aspecten. 
5. ten behoeve van recreatie nevenactiviteiten is  ondergeschikte horeca 
toegestaan met een oppervlakte van ten hoogste 75 m2.
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Opslag en stal l ing 
van niet 
agrarische 
producten, 
caravans, 
aanhangwagens, 
kampeerauto’s  en 
boten

1. Opslag van goederen die nog enigszins  gerelateerd kunnen worden aan 
het landel i jk gebied. 
2. Vanwege vervoer kan het wensel i jk zi jn de opslag nabi j een doorgaande 
weg of – bi j boten en caravans - nabi j recreatiegebieden te leggen. 
3. Bi j voortzetting van het agrarisch bedri jf is  erfvergroting eerst aan de 
orde na opheffing van de opslag. De gezamenl i jke oppervlakte van de 
bebouwing die wordt gebruikt ten behoeve van de niet agrarische 
nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag ten hoogste 30% van de 
bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. 
4. Opslag buiten is  onts ierend. 
5. Opletten dat een schuur voor agrarisch gebruik wordt aangevraagd 
terwijl  de (bestaande) schuren voor opslag worden gebruikt en niet 
bedri jfseconomisch noodzakel i jk zi jn voor het agrarische bedri jf.

Kinderboerderi j 1. Het houden van verschi l lende soorten dieren (inheems en uitheems) 
anders  dan voor de productie. De gelegenheid voor bezichtiging 
staat voorop. 
2. Ligging nabi j het verzorgingsgebied l igt in de rede. Het kan een 
aanvul l ing zi jn op andere recreatieve voorzieningen. Er kan een 
verkeersaantrekkende werking van uit gaan. 
3. Bebouwing op de bedri jfskavel , geen bebouwing erbuiten. De 
gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die wordt gebruikt ten 
behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag 
ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. Ten 
behoeve van recreatieve nevenactiviteiten is  ondergeschikte horeca 
toegestaan met een oppervlakte van ten hoogste 75 m². 
4. Let op (dier)hygiënische aspecten en verkeersaantrekkende werking.

Groepsaccommoda
tie

1. De ti jdel i jke huisvesting (van groepen toeristen, maar ook van 
seizoensarbeiders) van maximaal  50 personen met een daarbi j passende 
keuken, eetgelegenheid en aantal  s laapplaatsen (in de vorm van 
s laapzalen). 
2. Gestreefd wordt naar een locatie nabi j recreatieve en andere 
toeristische voorzieningen en recreatieve infrastructuur. 
3. Bebouwing op de bedri jfskavel , geen bebouwing erbuiten. De 
gezamenl i jke oppervlakte van de bebouwing die wordt gebruikt ten 
behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag 
ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. 
4. Let op en verkeersaantrekkende werking.

Kamperen bi j de 
boer

1. Het betreft het gelegenheid bieden aan maximaal  25 kampeermiddelen 
gedurende de periode van 15 maart tot 1 november van elk jaar. Ook het 
“ecologisch” kamperen (kamperen gericht op wandelende en fietsende 
rustzoekers) valt hieronder. 
2. De activiteit kan een aanvul l ing vormen op de andere recreatieve 
voorzieningen. Aansluiting bi j het (landel i jk) voet- en fietspadennet l igt in 
de rede. Het kampeerterrein moet aangelegd worden binnen de 
erfs ingelbeplanting. 
3. Ook in het agrarisch zoekgebied. De gezamenl i jke oppervlakte die wordt 
gebruikt ten behoeve van de nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag 
ten hoogste 30% van de bedri jfskavel  of (voormal ig) bouwperceel  
bedragen. 
4. Let op afvalverwijdering en was- en toi letgelegenheid. Was- en 
toi letgelegenheid moet binnen de bestaande bebouwing gereal iseerd 
worden 
5. Let op specifieke verordeningen.
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Bed & breakfast 1. Het bieden van logies  voor kort verbl i jf (tot 1 á  2 weken) voor een 
beperkt aantal  personen tegel i jk. 
2. De activiteit kan een aanvul l ing zi jn op andere recreatieve 
voorzieningen. Daarnaast zou kunnen worden aangesloten bi j bestaande 
(winkel) voorzieningen. Een redel i jke bereikbaarheid is  wensel i jk. 
3. Bi j een woonbestemming in het woonhuis  of eventueel  aanwezige 
voormal ige bedri jfsgebouwen. De grens met een forsere recreatieve 
voorziening l igt rond de 5 kamers  (circa 10 gasten).  De gezamenl i jke 
oppervlakte van de bebouwing die wordt gebruikt ten behoeve van de niet 
agrarische nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag ten hoogste 30% van 
de bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. 
4. Let op mogel i jke hinder vanuit de omgeving (geur e.d.)

Theeschenkeri j 1. De bedri jfsvloeroppervlakte van de theeschenkeri j mag maximaal  100 m² 
bedragen. Er mogen geen buitenterrassen worden aangelegd. 
2. Het kan een aanvul l ing zi jn op andere recreatieve voorzieningen. Voor 
de activiteit is  de aanloop van belang, om welke reden een redel i jke 
bereikbaarheid wensel i jk is . 
5. Er kan een verkeersaantrekkende werking van uit gaan.

Outdoor/ 
sportactiviteiten 
centrum

1.Locatie van waaruit buitensportactiviteiten worden georganiseerd en 
tevens opslag van artikelen ten behoeve van buitensportactiviteiten. 
2.Ligging nabi j gebieden waar buitensportactiviteiten kunnen 
plaatsvinden l igt in de rede. 
3.Opslag van artikelen binnen gebouwen. De gezamenl i jke oppervlakte 
van de bebouwing die wordt gebruikt ten behoeve van de niet agrarische 
nevenactiviteiten op een bedri jfskavel  mag ten hoogste 30% van de 
bedri jfskavel  of bestemmingsvlak bedragen. Ten behoeve van recreatieve 
nevenactiviteiten is  ondergeschikte horeca toegestaan met een 
oppervlakte van ten hoogste 75 m². 
4. Let op en verkeersaantrekkende werking.

1. 3. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

1. 3. 1 Algemeen
De beleidskeuze ten aanzien van de hoofdfuncties (landbouw, natuur en landschap) 
en de toegevoegde functies in het buitengebied heeft consequenties
ten aanzien van de toelaatbaarheid van activiteiten die uit oogpunt van de 
verschillende functies worden ondernomen. Bij de toetsing hiervan is het 
"evenredigheidsbeginsel" van toepassing.
Dit houdt met name in dat bij de toetsing dient te worden beoordeeld of het 
positieve effect van de activiteit opweegt tegen de negatieve gevolgen voor de 
andere functies. Voor een aantal specifieke bestemmingen geldt aanvullend het 
volgende.

1. 3. 2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden binnen de bestemming “Agrarisch”
a. Toetsing zal plaatsvinden aan de hand van het volgende schema vanuit de vraag of 
er al dan niet sprake is van een onevenredige afbreuk aan landschap, bodem en/of 
natuur, en of de agrarische activiteit al dan niet kan worden toegestaan:

Gevolgen van de 
activiteit voor 
landschap of natuur 

Vri jwel  afwezig Matig Groot
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Nut van de agrarische 
activiteit
Gering Toestaan Niet toestaan, tenzi j 

onder voorwaarden
Niet toestaan

Redel i jk groot Toestaan Toestaan Niet toestaan, tenzi j 
onder voorwaarden

Groot Toestaan Toestaan Toestaan, mits  
compensatie

b. Voor de toetsing van omgevingvergunningsplichtige activiteiten vanuit de 
toegevoegde functies (recreatie, infrastructuur, e.d.) geldt dat de activiteiten 
kunnen plaatsvinden wanneer geen of slechts marginale schade aan de basisfuncties 
(landbouw, natuur en landschap) wordt toegebracht. De toegevoegde functies zijn 
ondergeschikt aan de basisfuncties. Door het stellen van voorwaarden kan eventuele 
schade worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt. Voor toetsing van 
toegevoegde functies onderling, wordt uitgegaan van nevengeschiktheid. Bij 
toetsing van het begrip landschap gaat het met name om de openheid en de 
verkavelingsstructuur van het landelijk gebied. Bij het toestaan van activiteiten zal 
zoveel mogelijk aangesloten moeten worden
bij bestaande landschappelijke elementen en/of boschages.
Het samenvoegen van kleinere percelen en/of het wijzigen van waterlopen zal 
worden getoetst aan de gevolgen voor het verkavelingspatroon. Hieraan mag geen 
onevenredige afbreuk worden gedaan.
Het planten van bomen en struiken zal worden getoetst aan de landschappelijke
inpassing en de waarden van de structuurbepalende en individuele elementen. Aan 
die waarden, alsmede de bepalende overgang van het landschap naar de 
waardevolle elementen, mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan.

1. 3. 3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden met betrekking tot laanbeplanting
Voor het verwijderen van laanbeplanting langs wegen vanwege het verstrijken van 
de levensduur van de beplanting, zal middels een ecologisch onderzoek aangetoond 
moeten worden, dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ecologische 
waarden c.q. ecologische betekenis van de laanbeplanting.
Blijkt uit het ecologisch onderzoek dat er een ontheffing op basis van de Flora- en 
faunawet noodzakelijk is, zal de verwijdering zoveel mogelijk worden afgestemd op 
het behoud van de ecologische waarden c.q. ecologische betekenis, bijvoorbeeld 
door het gefaseerd uitvoeren van de verwijdering, al dan niet in combinatie met een 
herplant van bomen.

1. 3. 4 Omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden binnen de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 
4"
Binnen de archeologisch waardevolle gebieden zal een omgevingsvergunning alléén 
worden verleend indien er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
voorkomende archeologische waardevolle terreinen en elementen.
Een deskundige op het gebied van archeologie zal om advies worden gevraagd.
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1. 4. Paardrijbakken en tennisbanen
Een omgevingsvergunning voor paardrijbakken en tennisbanen, uitsluitend 
toegestaan ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, tenzij sprake is van een 
bedrijfsmatige paardenhouderij, zal uitsluitend verleend worden op of direct 
aansluitend aan een eigen erf bij een (bedrijfs) woning dan wel een agrarische 
bedrijfskavel. De paardrijbak en/of de tennisbaan moet landschappelijk 
aanvaardbaar en inpasbaar zijn. Daarbij dienen de bakken en/of banen zoveel 
mogelijk uit het zicht van de openbare weg te worden gesitueerd.
Een paardrijbak en/of tennisbaan mag geen hinder (geur, geluid, licht en stof) 
veroorzaken voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m). 
Tevens is verlichting bij een paardrijbak en/of een tennisbaan niet toegestaan in 
kwetsbare agrarische gebieden dan wel in of nabij natuurgebieden.

Algemene toetsingscriteria

A. Rangorde:
ondergeschikte doeleinden mogen geen ernstige afbreuk doen aan bovengeschikte 
doeleinden. Onder- en nevengeschikte doeleinden mogen geen onevenredige 
afbreuk aan elkaar doen.

B. Bebouwingsbeeld:
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en 
andere gebruiksvormen, dient gestreefd te worden naar het instandhouden c.q. 
tot-stand-brengen van een, in stedenbouwkundig en landschappelijk opzicht, 
samenhangend bebouwingsbeeld.
Bij afwijking van de maatvoeringseisen zal hierop worden gelet. Voorts moet in zijn 
algemeenheid verstening van het buitengebied zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Dit geldt met name in relatie tot toegevoegde functies.

C. Woonsituatie:
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en 
andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het 
instandhouden c.q. garanderen van een redelijke lichttoetreding en een redelijk 
uitzicht, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy.

D. Verkeersveiligheid:
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en 
andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het 
instandhouden c.q. tot-stand-brengen van een verkeersveilige situatie.

E. Sociale veiligheid:
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en 
andere gebruiksvormen, dient voorkomen te worden dat een ruimtelijke situatie 
ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is.

F. Milieusituatie:
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ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en 
andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met de 
milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking. 
In het bijzonder dient bij de situering en omvang van milieubelastende functies erop 
te worden gelet dat de mogelijke uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige 
functies zo weinig mogelijk wordt beperkt. Omgekeerd dient er bij uitbreiding of 
nieuwvestiging van milieugevoelige functies op te worden gelet dat bestaande 
milieubelastende functies zo weinig mogelijk in hun functioneren worden beperkt.

G. Openbare nutsleidingen:
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en 
andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met een doelmatig en 
veilig functioneren van nutsleidingen. Dit dient, waar nodig, te resulteren in het 
aanhouden van het bebouwingsvrije afstand en met name voor 
hoofdtransportleidingen.

H. Gebruiksmogelijkheden:
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en 
andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met de 
gebruiksmogelijkheden binnen andere bestemmingen, indien deze daardoor kunnen 
worden beïnvloed.

I. Landschappelijke waarden:
ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, werken en andere 
gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. 
het tot-stand-brengen van de landschappelijke waarden van het buitengebied.

J. Natuurlijke waarden:
ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, werken en andere 
gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. 
het tot-stand-brengen van de natuurlijke waarden van het buitengebied.

K. Cultuurhistorische waarden:
ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, werken en andere 
gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. 
het herstel van de cultuurhistorische c.q. archeologische en cultuurhistorische 
waarden van het buitengebied.
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Bijlage 2  Bedrijvenlijst kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

SBI-code / Bedrijfs(sub)groep of activiteit

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
0141.1 hoveniersbedrijven

22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 Uitgeverijen (kantoren)
2223 Grafische afwerking
223 Reproductiebedrijven opgenomen media

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN NIET ELDERS
GENOEMD
36.1 Vervaardiging van meubels: meubelstoffeerderijen

45 BOUWNIJVERHEID
45.4 Afwerken van gebouwen: woningstoffeerderijen

50HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
5020.4 Autobeklederijen

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 Handelsbemiddeling (kantoren)

52 DETAILHANDEL EN REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN
527 Reparatie ten behoeve van particulieren (excl. auto's en motorfietsen)

61, 62 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)
633 Reisorganisaties
634 Expediteurs, cargadoors (kantoren)

64 POST EN TELECOMMUNICATIE
642 Telecommunicatiebedrijven

72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 Computerservice- en informatietechnologie-bureaus en dergelijke.

73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
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74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren

80 ONDERWIJS
8041 Rijscholen, zonder instructielokaal

93 OVERIGE DIENSTVERLENING
9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
9303 Begrafenisondernemingen: kantoorruimte c.a. ten behoeve van 
uitvaartverzorging
9305 Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd.
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