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PARAGRAAF 1. ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

ARTIKEL 1

BEGRIPSBEPALINGEN-- .

1. In deze voorschriften wordt verstaan onder:

a. het plan

b. de kaart

,... bouwwe rk

d. gebouw

e. een ander bouwwerk
f. ander werk
g. bebouwing
h. bebouwingsgrens

i. bouwperr.eel

j. perc-.eelgrens
k. bebouwingsstrook/

bebouwingsvlak

1. woning

m. dienstwoning

: het bestemmingsplan "landelijk gebied Lelystad
gedeelte Oostelijk Flevoland" vervat in de als
zodanig gewaarmerkte kaarten en de onderhavige
voorschriften;

: de bij het besluit tot vaststelling van het
plan behorende en als zodanig gewaarmerkte te-
kening, nr. C5-112066, blad 1 t/m 10, waaronder
de verklaring waarop de bestemmingen zijn aan-
gegeven;

: elke ~onstructie van enige omvang van hout,
steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij
dire~t of indire~t met de grond verbonden is,
hetzij direct of indirect steun vindt in of op
de grond;

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

: een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
: een werk, geen bouwwerk zijnde;
: één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken
: de op de kaart blijkens een daarop voorkomende

verklaring als zodanig aangegeven lijn, welke
bij het bouwen niet mag worden overschreden,
behoudens overs~hrijding welke kra~htens deze
voors~hriften zijn of kunnen worden toegestaan;

: een aanengesloten stuk grond, waarop kra~.htens
het plan een zelfstandige bebouwing met één ge-
bouw of bij elkaar behorende gebouwen is toege-
staan;

: een grens van een bouwper~eel;
: een door bebouwings- en/of bestemmingsgrenzen

op de kaart aangegeven strook of vlak, waarbin-
nen ingevolge deze voor~hriften bepaalde
gebouwen mogen worden gebouwd;

: een tot bewoning bestemd gebouw, d.w.z. een ge-
bouw uitsluitend bestemd voor permanente bewo-
ning of een uitsluitend voor permanente bewo-
ning bestemd gedeelte van een gebouw;

: een woning in of bij een gebouw of op een ter-
rein, kennelijk sle~hts bestemd voor (het gezin
van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet
op de bestemming of op het feitelijk gebruik
van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

: dienstwoning ten behoeve van het agraris~he be-
drijf;

n. bedrijfswoning

3666.9.11.79.mz
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o. bedrijfsgebouw

p. bijgebouw
q. bouwen

r. agrarisch bedrijf

s. detailhandel

t. natuurwetens~hap-
pelijke waarden

u. lands~happelijke
waarden

v. onderkomens

w. peil

: een gebouw dat door zijn indeling rn inri~hting
kennelijk is bestemd om uitsluitend te worden
gebruikt voor een agrarisch (nevenbedrijf\
landbouw wetens~happelijk instituut of diérge-
neeskundig toeleveringsbedrijf of ander nijver-

heids-, handels-, of ambachtsbedrijf;
: een bij een woning behorend gebouw;
: het plaatsen, het geheel of geheel gedeeltelijk

opri~hten, vernieuwen of veranderen en het ver-

groten van een bouwwerk;
: bedrijf geri~ht op akkerbouw, veehouderij,

tuinbouw, ooftbouw alsmede boomteelt;
: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen

of leveren van roerende goederen aan de uitein-
delijke gebruikers of verbruikers met uitzonde-
ring van:
1. goederen, die ter plaatsen worden geprodu-

~eerd;
2. goederen waarvan de verkoop deel uitmaakt

van de normale dienstverlening van een her-

stellingsbedrijf;
3. goederen die worden geko~ht door middel van

een s~hriftelijke opdra~ht en die niet ter
plaatse aan de koper ter hand worden ge-

steld;
: omvat geologis~he, bodemkundige en biologi-

s~he waarden;
: omvat geomorfologis~he en lands~happelijke

estetis~he waarden;
: voor verblijf ges~hikte - al dan niet, aan hun

bestemming onttrokken - voer- en vaartuigen,

arken, ~aravans en living-vans, voor zover deze
niet als bouwwerken zijn aan te merken, als ook

tenten;
: 1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang

dire~t aan de weg grenst:
de gemiddelde hoogte van de afgewerkte weg
ter hoogte van het bouwwerk;

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang
niet dire~t aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter plaatse van de
hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw.

2. Voor zover en zolang de gemeentelijke indeling voor de betreffende gron-
den nog niet heeft plaatsgevonden wordt in deze voorschriften verstaan

onder:

: het openbaar lir.haam "Zuidelijke IJsselmeer-

polders";
: de landdrost van het openbaar lir.haam "Zuide-

lijke IJsselmeerpolders", in overeenstemming
met het Dagelijks Adviescollege Lelystad;

: de landdrost van het openbaar lichaam "Zuide-
lijke IJsselmeerpolders", in overeenstemming
met de Adviesraad Lelystad.

a. gemeente

b. burgemeester en
wethouders

C'.. gemeenteraad
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ARTIKEL 2

WIJZE VAN METEN

1. Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:
a. de oppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten

buitenwerks en 1 meter boven peil;
b. de inhoud van een gebouw wordt gemeten buitenwerks en 1 mboven

peil;
c. de hoogte van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten vanaf het

hoogste punt tot het peil, met uitzondering van schoorstenen, lift-
opbouwen, ventilatiekappen en air~onditioningruimten;

d. de goot- en boeiboordhoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf de
snijlijn van gevelvlak en dakvlak tot aan het peil;

e. de breedte van een gebouw wordt gemeten van en tot de buitenkant van
een zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke scheidings-
muur, met dien verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig
lopen of verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en
de grootste breedte;

f. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens wordt ge-
meten vanaf het dichtst bij de perceelgrens gelegen punt van dat ge-
bouw op 1 meter boven peik en haaks op de perceelsgrens.

2. De in deze voorschriften gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstan-
den en maten van bouwwerken zijn niet van toepassing op goot en kroon-
lijsten alsmede op afvoerpijpen en dorpels; bedoelde bouwdelen mogen in
het horizontale of verti~ale vlak niet meer dan 0,50 m de gestelde maten

overschrijden.
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PARAGRAAF 11. BESTEMMINGSBEPALINGEN

ARTIKEL 3. AGRARISCH GEBIED ZONDER BEBOUWING

. De op de kaart als "AGRARISCH GEBIED ZONDER BEBOUWING" aange-
wezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van het agrari-
sch bedrijf.

algemene
omschrij-
ving
bebouwing

bedoelde gronden mag niet worden ge-2. Op of in de in lid
bouwd.

gebruik
der
gronden

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals be-
doeld in artikel 34, lid 1 wordt in ieder geval gerekend het

gebruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. als parkeerterreinen;
c. voor het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan

hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtui-
gen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen hebben
van gerede of onklare machines, voer-, vaar- of vliegtui-

gen;
d. voor het opslaan, lozen of storten van al dan niet afge-

dankte of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen, stof-
fen of produkten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk
is voor de agrarische bedrijfsvoering.

wijzi-
gingsbe-
voegdheid

4. Burgemeester en Wethouders kunnen de besteDming "AGRARISCH
GEBIED ZONDER BEBOUWING" wij zigen in 11 AGRARISCH GEBIED MET

BEBOUWING" zoals bedoeld in artikel 4 voor zover het de uit-
breiding van bouwpercelen van agrarische bedrijven betreft
met dien verstande dat:
a. de uitbreiding noodzakelijk is ten behoeve van de agra-

rische bedrijfsvoering;
b. de oppervlakte van het betreffende bouwperceel door deze

uitbreiding niet groter wordt dan 1.5 ha in geval van vee-
houderijbedrijven, resp. I ha in geval van andere agrarische

bedrijven;
c. de uitbreiding wordt gepleegd aan één van de zijden van het

bestaande perceel;
d. de uitbreiding wordt gebruikt voor erf en/of voor het op-

richten van bedrijfsgebouwen of andere bouwwerken, met uit-
zondering van dienstwoningen, welke aan alle eisen zoals
aangegeven in artikel 4, lid 2 sub d, g en h dienen te vol-

doen;

Burgemeester en Wethouders mogen slechts beslissen omtrent de-
ze bestemmingswijziginR na advies ingewonnen te hebben bij de
HID Landinrichting, het Grond- en Bosbeheer. - ~\;r . '-~'O

Alvorens tot wijziging te besluiten stellen Burgemeester en
Wethouders belanghebbenden in de gelegenheid hun bezwaren
schriftelijk aan hen kenbaar te maken.
Ingekomen bezwaarschriften worden aan Gedeputeerde Staten

overgelegd.
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vrij stel- 5. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verle-
lingsbe- nen van het in lid 2 bepaalde voor het oprichten van één melk-
voegdheid stal per agrarisch bedrijf mits:

a. de hoogte van de melkstal niet meer bedraagt dan 3 meter;
b. de oppervlakte niet meer bedraagt dan ]00 m2.

aanvul-
lende be-
palingen

6. Onverminderd de op de kaart aan deze gronden gegeven beste~
ming en de daarbij behorende voorschriften gelden voor de op
de kaart als "GRONDEN VAN ARCHEOLOGISCHE EN/OF CULTUURHISTO-
RISCHE BETEKENIS" aangeduide gedeelten bovendien de volgende
bepalingen
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning)
op gronden, welke op de kaart als gronden van archeologische
of cultuurhistorische betekenis zijn aangegeven de volgende
werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden,
geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren:
a. het ophogen, bodemverlagen of afgraven, egaliseren, diep-

ploegen en ontginnen van gronden;
b. het planten of rooien van opgaand houtgewas;
c. het aanleggen of verharden van paden, wegen of parkeergele-

genheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardin-

gen;
d. het aanbrengen van ondergrondse leidingen, constructies,

installaties of appa~atuur;
e. het graven van sloten, vaarten, vijvers en watergangen;
f. het gebruik als opslag van schroot, afbraak- en bouwmateri-

alen, grond- en bodemspecie, ~uiu-en vuilst?rtingen.

7. Burgemeester en Wethouders mogen slechts beslissen over het
verlenen van een dergelijke vergunning nadat zij in verband
hiermee de Rijksdienst voor het qudheidkundig Bodemonderzoek
hebben gehoord.

)
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Artikel 4. AGRARISCH GEBIED, BEBOUWINGSKLASSE I

I. De op de kaart als "AGRARISCH GEBIED, BEBOUWINGSKLASSE I" aan-
gewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van het aRra-
risch bedrijf met de daarbij behorende bedrijfsRebouwen, be-
drijfswoning net bijg~bouwen, andere boUwwerken, Rroenvoorzie-
ningen en andere werken.

algemene
omschrij-
vins

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden
opgericht gebouwen en andere bouwwerken t.b.v. de agrarische
bedrijfsvoering en een bedrijfswoning met bijgebouwen met dien
verstande dat:
a. per bouwperceel niet meer dan één bedrijfiswoning mag worden

gebouwd ;
. b. de hoogte van de bedrijfswoning maximaal 8 meter mag be-

dragen;
c. de oppervlakte van de bedrijfswoning maximaal 200 m2 mag

bedragen;
d. de hoogte van de bedrijfs8ebouwen maximaal 12.5 m'mag be-

dra8en. met uitzondering van silo's welke maximaal 30 m
hoog mogen zijn;

e. de hoogte van de bijgebouwen maximaal 4 m mag bedragen;
f. de oppervlakte van de bijgebouwen maximaal 25 m2 per be-

drijfswoning mag bedragen;
g. de hoogte van de andere bouwwerken maximaal 10 meter mag

bedragen;
h. de bebouwing worden gebouwd met inachtneming van de bebou-

wingsgrenzen langs wegen zoals aangegeven op blad 10 beho-
rende bij dit plan;

i. de afstand van een gebouw of 'bijgebouw tot de zijdelingse
of van de weg waarnaar ontsloten wordt afgekeerde perceels-
grens niet minder dan 5 meter mag bedragen;

gebruik
der gron-
den

3. Tot gebruik van de gronden strijdig met de bestemming zoals
bedoeld in artikel 34 lid 1, wordt in ieder geval gerekend het
gebruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens, met uitzondering

van één kampeerwagen of tent bij de bedrijfswoning;
b. als parkeerterrein behoudens voor de bij de agrarische be-

drijfsvoering noodzakelijke voertuigen;
c. voor het opslaan, lozen of storten van al dan niet afge-

dankte of aan hun gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of
produkt en , behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor
de agrarische bedrijfsvoering;

d. voor het bedrijfsm8tig vervaardigen of herstellen van goe-

deren;
e. voor de uitoefening van de detailhandel.

gebruik
bouwwerken

4. Tot het gebruik van de bouwwerken strijdig net de bestemming,
zoals bedoeld in artikel 34 lid I, wordt in ieder geval gere-
kend het gebruik van deze bouwwerken:
a. voor het bedrijfsmatig vervaardigen of herstellen van goe-

deren;
b. voor de uitoefening van de detailhandel.
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vrijstel- 5. Burgemeester en Wethouders zijn bevoeAd tot het verlenen van
lingsbe- vrijstelling van het in lid 2 bepaalde van:
voegdheid het oprichten van een tweede bedrijfswoning met bijgebouwen,

mits deze noodzakelijk zijn voor de agrarische bedrijfsvoe-
ring en voldoen aan alle eisen die in deze voorschriften zijn
gesteld aan een eerste woninR met bijgebouwen.

Burgemeester en Wethouders mogen slechts beslissen over het
verlenen van deze vrijstelling nadat zij in verband hiermee de
HID voor de Landinrichting, het Grond- en Bosbeheer hebben ge-
hoord.

)
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ARTIKEL 5. AGRARISCH GEBIED, BEBOUWINGSKLASSE 2

algemene
omschrij-
ving

. De op de kaart tot "AGRARISCH GEBIED, BEBOmflNGSKLASSE 2"
aangewezen gronden zijn besteod voor het verrichten van land-
bouwwetenschappelijk onderzoek in de vorm van cultuurgrond en
proefvelden met de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwer-
ken en andere werken.

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen slechts melkstal-
len, silo's, inseminatiehallen en andere bouwwerken benodiRd
voor de uitoefening van het landbouwwetenschappelijk onderzoek
worden opgericht met dien verstande dat:
a. de totale oppervlakte van de bedoelde bouwwerken niet meer

bedraagt dan 3 m2 per ha van de in lid 1 bedoelde bestem-

ming;
b. de oppervlakte van bouwwerken niet meer mag bedragen dan 50

m2;
c. de hoogte van de bouwwerken maximaal 4 m 3ag bedragen;
d. alle bebouwing moet worden opgericht met inachtneming van

de bebouwingsgrenzen als aangegeven op blad 10.

gebruik
der gron-
den

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals be-
doeld in artikel 34 lid J, wordt in ieder geval gerekend het

gebruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats van voor bewoninc bestemde onderko-

mens;
b. al~ parkeerterrein;
c. voor het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan

hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtui-
gen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen hebben
van gerede of onklare machines, voer-, vaar- of vliegtui-

gen;
d. van het opslaan, lozen of storten van andere al dan niet

afgedankte of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen,
stoffen of produkten behoudens voor zover zulks noodzake-
lijk is in verband met het op de bestemming gerichte beheer

van de gronden.

vrij stel- 5. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd tot het verlenen van
lingsbe- vrijstelling van het in artikel 2 bepaalde ten behoeve van het
voegdheid oprichten van silo's met een maximale hoogte van 10 meter.
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ARTIKEL 6. AGRARISCH GEBIED, BEBOUWINGSKLASSE 3
-- -

algemene
omschrij-
ving

. De op de kaart als "AGRARISCH GEBIED, BEBOUWINGSKLASSE 3"
aangewezen gronden zijn bestemd voor het oprichten van ge-
bouwen, bedrijfswoningen met bijgebouwen, andere bouwwerken
en andere werken ten behoeve van landbouwwetenschappelijk
onderzoek.

bebouwing 2. Op of in de in artikel 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend
worden opgericht bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen met bij-
gebouwen en andere bouwwerken t.b.v. landbouwwetenschappe-
lijk onderzoek, met dien verstande dat:
a. het aantal bedrijfswoningen niet meer bedraagt dan 3 per

aaneengesloten bestemming;
b. de hoogte van de bedrijfswoning maximaal 8 m mag bedragen;
c. de oppervlakte van één bedrijfswoning niet meer mag bedra-

gen dan 200 m2;
d. de hoogte van de bijgebouwen maximaal 4 ~ mag bedragen;
e. de oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan

25 m2 per dienstwoning mag bedragen;
f. de hoogte van de bedrijfsgebouwen maximaal 12.5 mag

bedragen;
g. de hoogte van de andere bouwwerken niet meer dan 10 m maG

bedragen;
h. de in dit artikel bedoelde bebouwing op elk der op de kaart

met deze bestemming aangeduide complexen grond in totaal
ten hoogste 25% van de oppervlakte mag beslaan.-~ r,.;A ~ .Jtr'. ~ ~

gebruik 3. Tot gebruik der grond strijdig met de bestemming zoals
der gron- bedoeld in artike 3 lid 1, wordt in ieder geval gerekend
den het gebruik van deze gronden:

a. als staan- of ligplaats van voor bewoning bestemde onder-
komens;

b. voor het opslaan, lozen of storten van andere al dan niet
afgedankte of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen,
stoffen of produkten behoudens voor zover zulks noodzake-
lijk is in verband met het op de bestemming gerichte beheer
van de gronden;

c. voor het bedrijfsmatig vervaardigen of herstellen van goe-
deren;

d. voor het uitoefenen van de detailhandel.

Bebruik
bouw-
werken

4. Tot het gebruik van de bouwwerken strijdig met de bestemming,
zoals bedoeld in artikel 34, lid ], wordt in ieder geval ge-
rekend het gebruik van deze bouwwerken:
a. voor het bedrijfsmatig vervaardigen of herstellen van 8oe-

deren;
b. voor de uitoefening van de detailhandel.

vrij stel- 5. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd tot het verlenen van
lingsbe- vrijstelling voor het oprichten van silo's tot een hoogte van
voegdheid maximaal 30 meter.
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ARTIKEL 7, AGRARISCH GEBIED, BEBOUWINGS~SE 4

algemene
omschrij-
ving

. De op de kaart als "AGRARISCH GEBIED, BEBOUtnNGSKLAS~E 4",
aangewezen gronden zijn bestemd voor cultuurgrond en voor het
oprichten van gebouwen t.b.v. veestalling, andere bouwwerken
en bedrijfswoningen met bijRebouwen ten behoeve van een dier-
geneeskundig toeleveringsbedrijf.

bebouwing 2. Op of in de in lid I bedoelde gronden mogen uitsluitend worden
opgericht gebouwen en andere bouwwerken t.b.v. het diergenees-
kundig toeleveringsbedrijf bedrijfswoningen met bijgebouwen,
met dien verstande dat:
a. alle bebouwing uitsluitend mag worden opgericht met inacht-

neming van de bebouwingsgrenzen als aangegeven op blad 10
behorende bij dit plan;

b. het aantal bedrijfswoningen niet meer mag bedràgen dan 3
per aaneengesloten bestemming;

c. de hoogte van de woningen maximaal 8 m mag bedragen;
d. de oppervlakte van één bedrijfswoning niet meer mag bedra-

gen dan 200 m2;
e. de hoogte van de bijgebouwen maximaal 4 N maR bedragen;
f. de oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan 25 m2 mag

bedragen;
g. de hoogte van de andere bouwwerken maximaal 10 meter mag

bedragen;
h. de hoogte van de bedrijfsgebouwen maximaal 12.5 m mag be-

dragen;
i. de totale oppervlakte van de bebouwing niet meer bedraagt

dan 5% van de oppervlakte van de aaneengesloten bestemming.

gebruik
der gron-
den

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de besteDming zoals be-
doeld in artikel 34, lid 1, wordt in ieder geval gerekend het
gebruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats van voor bewoning bestemde onderko-

mens;
b. voor het aanwezig of opgeslagen hebben van ~~n of meer aan

hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtui-
gen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen hebben
van gerede of onklare machines, voer-, vaar- of vliegtui-

gen;
c. voor het opslaan, lozen of storten van andere al dan niet

afgedankte of aan hun bestemming onttrok1~en voorwerpen,
stoffen of produkt en buiten de erven van bedrijfsgebouwen
of woningen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in
verband met het op de besteDming gerichte beheer van de

gronden.

vrij stel- 4. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd tot het verlenen van
lingsbe- vrijstelling van het in lid 2 bepaalde van het oprichten van
voegdheid silo's tot een hoogte van maximaal 30 meter.
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ARTIKEL 8. AGRARISCH NEVENBEDRIJF

algemene
omschrij-
ving

1. De op de kaart als "AGRARISCH NEVENBEDRIJF" aangewezen gronden

zijn bestemd voor het oprichten van bedrijfsgebouwen, be-
drijfswoningen met bijgebouwen en andere bouwwerken, ten be-
hoeve van opslag, verdeling, bewerking en verwerking van agra-
rische produkt en ten dienste van de agrarische bedrijfsvoe-

ring.

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend be-
drijfsgebouwen en bedrijfswoningen met bijgebouwen en andere
bouwwerken worden opgericht ten dienste van de in lid 1 be-
doelde bedrijfsvoering met dien verstande dat:
a. het aantal bedrijfswoningen niet meer bedraagt dan 2 per

aaneengesloten bestemming;
b. de hoogte van de bedrijfswoning maximaal 8 m bedraagt;
c. de oppervlakte van de bedrijfswoning niet meer bedraagt dan

200 m2;
d. de hoogte van de bijgebouwen maximaal 4 m mag bedragen;
e. de oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan 25 m2 per

bedrijfswoning mag bedragen;
f. de hoogte van de bedrijfsgebouwen maximaal 30 m mag be-

dragen;
g. de bebouwing in totaal ten hoogste 40% van de oppervlakte

van de bestemming mag beslaan;
h. de hoogte van de andere bouwwerken maximaal 10 m mag be-

dragen.

gebruik
der
gronden

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals
bedoeld in artikel 34, lid 1, wordt in ieder geval gerekend
met het gebruik van de gronden:
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afge-

dankte of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen, stof-
fen of produkten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk
is voor de agrarische bedrijfsvoering.

4. Daar waar gronden met de bestemming bedoeld in lid I grenzen
aan gronden met de bestemming "water" in de vorm van een
tocht of vaart, dient een zone van 5 meter breed, gerekend
vanaf de insteek van het talud van de tocht of vaart, te wor-
den vrijgehouden van bebouwing en houtgewassen.
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ARTIKEL 9. NATUURWETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN lIET BEPERKT
---

AGRARISCH GEBRUIK

algemene
omschrij-
ving

]. De op de kaart als "NATUURWETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN MET
BEPERKT AGRARISCH GEBRUIK" aangegeven gronden zijn bestemd
voor de instandhouding en de uitbouw van de daarin, daarop of
daarbij voorkomende, dan wel daaraan eigen natuurwetenschappe-
lijke waarden, alsmede voor een beperkt gebruik als cultuur-
grond ten dienste van akkerbouw en veeteelt.

bebouwing 2. Op of in de in lid
bouwd.

bedoelde gronden mag niet worden ge-

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals be-
doeld in artikel 34, lid 1, wordt in ieder Reval gerekend ge-

bruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. als parkeerterreinen;
c. voor het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan

hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtui-
gen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen hebben
van gerede of onklare machines, voer-, vaar- of vliegtui-

gen;
d. van al dan niet afgedankte of aan hun bestemming onttrokken

voorwerpen, stoffen of produkten, behoudens voor zover
zulks noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering.

aanleg-
vergun-
ning

4. Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder
of in afwijking van een schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de navolgende
werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden,
geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren:
a. het bodemverlagen of ophogen met meer dan 50 cm;
b. het aanbrengen van blijvende veranderingen in de gesteld-

heid van de grond;
c. het aanbrengen van blijvende veranderingen in de grondwa-

terstand;
d. het scheuren van grasland voor zover dit de omzetting in

bouwland tot doel heeft;
e. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport-,

energie-of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur;

f. het dempen of graven van vaarten, sloten, vijvers en water-

gangen.

De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 4 zijn in strijd
met het bestemmingsplan, wanneer hierdoor of ten gevolge hier-
van de eerder genoemde natuurwetenschappelijke waarden worden
aangetast en zulks door het stellen van voorwaarden niet kan

worden voorkomen.

5

gebruik
der gron-
den
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6. Alvorens Burgemeester en ~thouders beslissen omtrent een ver-
zoek om een aanlegverguning dient het advies te worden inge-
wonnen van de Natuurbeschermingsconsulent van het Staatsbosbe-
heer.
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. De op de kaart als "VERBLIJFSRECREATIE, BEBOUWINGSKLASSE 1"
aangegeven gronden zijn bestemd voor het oprichten van niet
voor permanente bewoning bestemde recreatiewoningen, beheers-
en onderhoudsgebouwen, dienstwoningen met bijgebouwen, win-
kels, café's en/of restaurants en andere werken, ten dienste
van deze besteuming.

algemene
omschrij-
ving

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend niet
voor permanente bewoning bestemde recreatiewoningen, beheers-
en onderhoudsgebouwen, winkels, café's en/of restaurants,
dienstwoningen met bijgebouwen, en andere bouwwerken ten
dienste van de in lid 1 bedoelde bestemming worden opgericht
met dien verstande dat:
a. de hoogte van de recreatiewoningen maximaal 5 m mag bedra-

gen;
b. de oppervlakte van een recreatiewoning niet meer dan 50 m2

mag bedragen;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoningen niet

meer dan 12% van de totale oppervlakte van de aaneenge-
sloten bestemming mag beslaan;

d. de hoogte van de overige gebouwen maximaal 8 m mag bedra-
gen;

e. de hoogte van de bijgebouwen maximaal 4 m mag bedragen;
f. de oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan 25 m2 per

dienstwoning mag bedragen;
g. het aantal dienstwoningen niet meer mag bedragen dan één

per aaneengesloten bestemming;
h. de oppervlakte van een dienstwonting niet meer dan 150 rn2

mag bedragen;
i. de gezamenlijke oppervlakte van de beheers- en onderhouds-

gebouwen, winkels, café's en/of restaurants, uitgezonderd
de recreatiewoningen, niet meer dan 1% van de totale opper-
vlakte van de aaneengesloten bestemming mag beslaan;

j. de hoogte van de andere bouwwerken maximaal 4 m mag bedra-
gen.

gebruik
der gron-
den

3. Tot gebruik van gronden, strijdig met de bestemming zoals be-
doeld in artikel 34, lid 1, wordt in ieder geval gerekend het

gebruik van deze gronden:
a. voor het beproeven van voertuigen; voor de beoefening van

de motorsport; voor het houden van wedstrijden met motor-
rijtuigen of bromfietsen, met uitzondering van rally's en
puzzelritten; voor het racen of crossen met motorrijtuigen
en bromfietsen;

b. voor het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan
hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtui-
gen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen hebben
van gerede of onklare machines, voer-, vaar- of vliegtui-

gen;
c. van het opslaan, lozen of storten van andere al dan niet

afgedankte voorwerpen, stoffen of produkten, behoudens voor
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de be-
stemming gerichte beheer van de gronden;
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d. voor het winnen van bosstrooisel of mos

vrijstel- 4. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te ver-
lingsbe- lenen van het in lid 2 sub g gestelde voor het oprichten van
voegdheid een tweede dienstwoning met bijgebouwen per aaneengesloten be-

steuuning mits:
a. deze woning met bijgebouwen voldoet aan alle eisen die in

dit artikel zijn gesteld aan een eerste dienstwoning en bij-

gebouwen;
b. de oppervlakte van de aaneengesloten bestemming meer be-

draagt dan 5 ha.
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algemene
omschrij-
ving

. De op kaart als "VERBLIJFSRECREATIE, BEBOUWINGSKLASSE 2",
aangewezen gronden zijn bestemd voor kampeerterrein en voor het
oprichten van de daarbij behorende gebouwen waaronder dienst-
woningen met bijgebouwen, andere bouwwerken en andere werken.

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend wor-
den opgericht beheers- en onderhoudsgebouwen, winkels, café's
en/of restaurants, dienstwoningen met bijgebouwen en andere
bouwwerken ten dienste van de in lid 1 bedoelde bestemming
met dien verstande dat:
a. de bebouwing op elk der op de kaart met deze bestemming

aangeduide complexen grond gezamenlijk niet meer dan 1% van
de totale oppervlakte van de aaneengesloten bestemming mag
beslaan;

b. de hoogte van de gebouwen maximaal 8 m mag bedragen;
c. het aantal dienstwoningen niet meer dan één per aaneenge-

sloten bes'temming mag bedragen;
d. de oppervlakte van de dienstwoning niet meer mag bedragen

dan 150 m2;
e. de hoogte van de bijgebouwen maxi~aal 4 m mag bedragen;
f. de oppervlakte van de bijgebouwen .niet meer dan 25 m2 per

dienstwoning mag bedragen;
g. de hoogte van de andere bouwwerken maximaal 4 m mag bedra-

gen.

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming, zoals be-
doeld in artikel 34, lid 1, wordt in ieder geval gerekend ge-
bruik van deze gronden:
a. voor het beproeven van voertuigen; voor de beoefening van

de motorsport; voor het houden van wedstrijden met motor-
rijtuigen of bromfietsen, met uitzondering van rally's en
puzzelritten; voor het racen of crossen met motorrijtuigen
en bromfietsen;

b. voor het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan
hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtui-
gen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen hebben
van ger~de of onklare machines, voer-, vaar- of vliegtui-

gen;
c. voor het opslaan, lozen of storten van andere al dan niet

afgedankte voorwerpen, stoffen of produkten, behoudens voor
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de be-
stemming gerichte beheer van de gronden;

d. voor het winnen van bosstrooisel of mos.

vrij stel- 4. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd tot het verlenen van
lingsbe- vrijstelling van het in lid 2, sub c, bepaalde voor het op-
voegdheid richten van een tweede dienstwoning met bijgebouwen per aan-

eengesloten bestemming, mits:
a. deze woning met bijgebouwen voldoet aan alle eisen die in

deze paragraaf zijn gesteld aan een eerste dienstwoning en

bijgebouwen;
b. de oppervlakte van de aaneengesloten bestemming meer be-

draagt dan 5 ha.
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ARTIKEL 12. AMrO- EN MOTORCRO~~TERREIN

algemene
omschrij-
ving

1. De op de kaart als tt AUTO- EN MOTORCROSSTERREINtt aangewezen

gronden zijn bestemd voor de beoefening van de auto- en mo-
torcrosssport met de daarbij behorende gebouwen, andere bouw-
werken en andere werken.

bebou-
wing

2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen per zelfstandige, van
deze gronden gebruik makende, vereniging uitsluitend worden
opgericht een verenigingsgebouw, jurygebouwen onderhoudswerk-
plaats ten dienste van de in lid 1 bedoelde doeleinden met
dien verstande dat:
a. de hoogte van de gebouwen maximaal 8 m mag bedragen;2
b. de oppervlakte van het jurygebouw niet meer dan 25 m mag

bedragen;
c. de oppervlakte van het verenigingsfebouwen de onderhouds-

werkplaats elk niet meer dan 250 m mag bedragen.
d. de hoogte van de andere bouwwerken niet meer dan 4 m mag

bedragen;

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals be-
doeld in artikel 34, lid 1 wordt in ieder geval gerekend het
gebruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats van onderkomens;
b. voor het opslaan, lozen of storten van al dan niet aan hun

bestemming onttrokken of afgedankte voorwerpen, stoffen of
produkten behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in ver-
band met het op de bestemming gerichte beheer van de gron-
den.
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ARTIKEL 13. NATUURPARK

algemene
omschrij-
ving

1. De op de kaart als "NATUURPARK" aangegeven gronden zijn be-
stemd voor het inrichten en instandhouden van een natuurpark,
in de vorm van een parkachtig landschap, waarin dieren in een
voor hun zo natuurlijk mogelijke omgeving worden onderge-
bracht, ten behoeve van sociaal- en natuureducatieve, recrea-
tieve en natuurwetenschappelijke doeleinden met de daarbij be-
horende beheersgebouwen, stallen, kooien, dienstwoningen met
bijgebouwen, horecavoorzieningen, bezoekerscentrum, ,sanitaire
voorzieningen, schuilhutten, uitkijktoren, ontsluiting, par-
keervoorzieningen, waterpartijen, beplantingen, alsmede andere
bouwwerken en andere werken ten dienste van de genoemde doel-
einden.

bebou-
wing

2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en
andere bouwwerken worden opgericht ten dienste van de in lid 1
bedoelde doeleinden met dien verstande dat:
a. het aantal dienstwoningen niet meer dan twee mag bedragen;
b. de hoogte van de dienstwoning maximaal 8 meter mag bedra-

gen; 2
c. de oppervlakte van de dienstwoning maximaal 150 m

bedraagt;
d. de oppervlakte en de hoogt2 van de uitkijktoren respectie~

velijk niet meer dan 100 m en 30 meter mogen bedragen;
e. de hoogte van de bijgebouwen maximaal 4 m mag bedrag2n;
f. de oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan 25 m per

dienstwoning mag bedragen;
g. de hoogte van de overige gebouwen en andere bouwwerken niet

meer dan 10 m mag bedragen;
h. de bebouwing op de tot "Natuurpark" bestemde gronden in het

totaal niet meer dan 2% van de opp~rvlakte van de aaneenge-
sloten bestemming mag beslaan.

gebruik
der gron-
den

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming, zoals be-
doeld in artikel 34, lid 1. wordt in ieder geval gerekend het
gebruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedank-

te of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen, stoffen of
produkten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in
verband met het op de bestemming gerichte beheer van de

gronden.
c. voor het winnen van bosstrooisel of ~s;

annleg-
vec/;lan-

ning

4. Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder
of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burge-
meester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken,
voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, geen nor-
male ond~rhoudswerkzaamheden zijnde uit te voeren:
a. het bodcmverlagen of ophogen met meer dan 50 cm;
b. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport-,
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energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee ver-
bandhoudende constructies, installaties of apparatuur;

c. het dempen of graven van vaarten, vijvers en watergangen,
behoudens nabij dienstwoningen.

aanvul-
lende
bepaling

5. Onverminderd de op de kaart aan deze gronden gegeven bestem-
ming en de daarbij behorende voorschriften gelden voor de op
de kaart als "GRONDEN VAN ARCHEOLOGISCHE EN/OF CULTUURHISTO-
RISCHE BETEKENIS" aangeduide gedeelten bovendien de volgende
bepalingen:

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning)
op gronden, welke op de kaart als gronden van archeologische
of cultuurhistorische betekenis zijn aangegeven de volgende
werken, voor zover Reen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden,
geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren:
a. het ophogen, bodemverlagen of afgraven, egaliseren, diep-

ploegen en ontginnen van gronden;
b. het planten of rooien van opgaand houtgewas;
c. het aanleggen of verharden van paden wegen of parkeergele-

genheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardin-

gen;
d. het aanleggen of inrichten van sport-, wedstrijd- of speel-

terreinen, kampeer- of caravanterreinen en zwemgelegenhe-
den;

e. het aanbrengen van ondergrondse leidingen, constructies,
installaties of apparatuur;

f. het graven van sloten, vaarten, vijvers en watergangen;
g. het gebruik als opslag van schroot, afbraak- en bouwmateri-

alen, grond- en bodemspecie, puin-en vuilstortingen.

6 Burgemeester en Wethouders mogen slechts beslissen over het
verlenen van een dergelijke vergunning nadat zij in verband
hiermee de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
hebben gehoord.

)
7. Daar waar gronden met de bestemming bedoeld in lid 1 grenzen

aan gronden met de besteuming "water" in de vorm van een tocht
of vaart, dient een zone van 5 meter breed, gerekend vanaf de
insteek van het talud van de tocht of vaart, te worden vrijge-
houden van bebouwing en houtgewassen.
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ARTIKEL 14. NATUURPARK (VOORLOPIG VUILSTORTTERREIN) -

De op de kaart als .'NATUURPARK (VOORLOPIG WILSTORTTERREIN).. aan-
gewezen gronden zijn bestemd voor het inri~hten en instandhouden
van een natuurpark, zoals oms~hreven in artikel 13, lid 1.
Gedurende een periode van maximaal 9 jaar na de vaststelling van
dit plan geldt voor deze gronden een voorlopige bestemming "VUIL-
STORTPLAATS.. met dien verstande dat:
a. op deze gronden sle~hts gebouwen en andere bouwwerken ten

dienste van de opslag en verwerking van huishoudelijke en in-
dustriële afvalstoffen mogen worden opgeri~ht;

b. de hoogte van de bouwwerken maximaal 10 m mag bedrag2n;
~. de oppervlakte van de bebouwing niet meer dan 1000 m mag

bedragen.
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ARTIKEL 15. BOS

algeme~e/
omschr'bt1-
ving

1. De op de kaart als "BOS" aangegeven gronden zijn bestemd voor
de inrichting en instandhouding van bos en beplantingsstroken
zulks ten behoeve van de volgende doeleinden:
de opbouw van het landschap; de houtproduktie; de verbetering
van het klimaat; het behoud van de aldaar voorkomende'flora en
fauna en overige natuurwetenschappelijke, landschappelijke en
recreatieve waarden, dan wel ten behoeve van één of meer dezer
doeleinden in het bijzonder, met de daarbij behorende gebou-
wen, dienstwoningen met bijgebouwen, andere bouwwerken, wegen,
paden, parkeervoorzieningen en andere werken ten dienste van
de genoemde doeleinden.

bebou-
wing

2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend be-
heersgebouwen, dienstwoningen met bijgebouwen en andere bouw-
werken worden opgericht met dien verstande dat:
a. per aaneengesloten bestemming van tenminste 100 ha één

hoofdgebouwen één dienstwoning met bijgebouwen mag worden
opgericht;

b. de hoogte van de gebouwen maximaal 8 m mag bedragen;
c. de oppervzakte van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen

dan 500 m ;
d. de opperv~akte van de dienstwoning niet meer mag bedragen

dan 150 m ;
e. de hoogte van de bijgebouwen maximaal 4 m mag ~dragen;
f. de oppervlakte van de bijgebouwen maximaal 25 m per

dienstwoning mag bedragen.
g. de hoogte van de andere bouwwerken maximaal 4 m mag bedra-

gen.

gebruik
der gron-
den

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming, zoals be-
doeld in artikel 34, lid 1, wordt in ieder geval gerekend ge-
bruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. voor militaire oefeningen, met uitzondering van marsoefe-

ningen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van motorvoertui-
gen;

c. als sport- of wedstrijdterreinen;
d. voor het beproeven van voertuigen; voor het houden van wed-

strijden met motorrijtuigen of bromfietsen, met uitzonde-
ring van rally.ls en puzzelritten; voor het racen of crossen
met motorrijtuigen en bromfietsen; voor de beoefening van
de gemotoriseerde modelvliegtuigsport en de modelboot-

sport;
e. voor het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan

hun gebruik onttrokken machines, voor-, vaar- of vliegtuig,
dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen hebben van ge-
rede of onklare machines, voer-, vaar- of vliegtuigen;

f. voor het opslaan, lozen of storten van andere al dan niet
afgedankte of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen,
stoffen of produkten buiten de erven van bedrijfsgebouwen
of woningen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in
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verband met het op de bestemming gerichte beheer van de gron-

den. ,

g. voor het winnen van bosstrooisel of mos.

4. Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder of
in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en
Wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken voor zover
geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, geen normale onderhouds-
werkzaamheden zijnde, uit te voeren:
a. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeer-

gelegenheden, met uitzondering van verhardingen met beperkte

oppervlakte nabij dienstwoningen;
b. het bodemverlagen of ophogen met meer dan 50 cm;
c. het aanbrengen van bovengrondse of onder8rondse transport-,

energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband-
houdende constructies, installaties of apparatuur;

d. het dempen of graven van vaarten, sloten, vijvers en watergan-
gen, uitgezonderd in de nabijheid van dienstwoningen.

5. De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 4 zijn in strijd
met het bestemmingsplan, wanneer hierdoor of ten gevolge hier-
van de in lid 1 genoemde landschappelijke, hout teeltkund ige ,
natuurwetenschappelijke dan wel recreatieve waarden worden aan-
getast en zulks door het stellen van voorwaarden niet kan worden

voorkomen.

vrij stel- 6. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen
lingsbe- van het in artikel 2 bepaalde ten behoeve van het oprichten van
voegdheid niet voor bewoning bestemde gebouwen t.b.v. sanitaire voorzie-

ningen en boshutten, mits:
a. de hoogte niet meer bedraagt dan 4 m;
b. het oppervlak niet meer bedraagt dan 75 m2;

7. Onverminderd de op de kaart aan deze gronden gegeven bestem-
ming en de daarbij behorende voorschriften gelden voor de op
de kaart als "GRONDEN VAN ARCHEOLOGISCHE EN/OF CULTUURHISTO-
RISCHE BETEKENIS" aangeduide gedeelten bovendien de volgende

bepalingen:

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning)
op gronden, welke op de kaart als gronden van archeologische
of cultuurhistorische betekenis zijn aangegeven de volgende
werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden,
geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren:
a. het ophogen, bodemverlagen of afgraven, egaliseren, diep-

ploegen en ontginnen van gronden;
b. het planten of rooien van opgaand houtgewas;
c. het aanleggen of verharden van paden, wegen of parkeergele-

genheden en het aanbrengen van andere opperv1akteverhardin~

gen;
d. het aanbrengen van ondergrondse leidingen, constructies,

installaties of apparatuur;
e. het graven van sloten, vaarten, vijvers en watergangen;
f. het gebruik als opslag van schroot, afbraak- en bouwma-

terialen, grond- en bodemspecie, puin-en vuilstortingen.
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8. Burgemeester en Wethouders mogen slechts beslissen over het
verlenen van een dergelijke vergunning nadat zij in verband
hiermee de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
hebben gehoord.

9. Daar waar gronden met de bestemming bedoeld in lid 1 grenzen
aan gronden met de besteuming "water" in de vorm van een tocht
of vaart, dient een zone van 5 meter breed, gerekend vanaf de
insteek van het talud van de tocht of vaart, te worden vrij-
gehouden van bebouwing en houtgewassen.
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ARTII<EL 16. NATUURGEBIED

algemene
omschrij-
ving

1. De op de kaart als "NATUURGEBIED" aangegeven gronden zijn be-
stemd voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de aldaar
voorkomende dan wel daaraan eigen natuurwetenschappelijke oflandschappelijke waarden. .

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mag niet worden
gebouwd.

gebruik. 3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals be-
doeld in artikel 34, lid I, wordt in ieder geval gerekend ge-bruik van deze gronden: .

a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. als sport-, wedstrijd- of speelterreinen, parkeerterreinen,

dagcampings, 1ig- of speelstranden, 1ig- of speelweiden,

zwemgelegenheden;
c. voor militaire oefeningen;
d. voor agrarische doeleinden, behoudens het gebruik als gras-

land en de uitoefening van de griend-, riet- en biezencul-
tuur, indien en voor zover zodanig gebruik, respectievelijk
uitoefening, ten dienste stàat van de in lid 1 bedoelde
functies en waarden;

e. voor het beproeven van voertuigen; voor het beoefenen van
de motorsport, de modelvliegsport en de modelbootsport;
voor het houden van wedstrijden met motorrijtuigen of brom-
fietsen; voor het racen of crossen met motorrijtuigen of
bromfietsen; voor het racen of crossen met motorrijtuigen
of bromfietsen; voor het varen met speedboten en het beoe-
fenen van de waterskisport;

f. voor het opslaan, lozen of storten van al dan niet afge-
dankte of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen, stof-
fen of produkten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk
is in verband met het op de bestemming gerichte beheer van
de gronden;

g. het winnen van bosstrooisel of mos.

aanleg-
vergun-
ningen

4. Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder
of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burge-
meester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken,
voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, geen nor-
male onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren:
a. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of par-

keergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakte-

verhardingen;
b. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen,' egalise-

ren, het scheuren van grasland;
c. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport-,

energie- of telecommunicatie leidingen en de daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur;

d. het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden
of aanlegplaatsen;

oer gron-
den
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e. het aanbrengen van zodanige veranderingen in de grond-
waterstand, dat daardoor schade wordt of kan worden toege-
bracht aan de in of op de bedoelde gronden voorkomende eer-
der genoemde waarden;

f. het dempen of graven van vaarten, sloten, vijvers en water-

gangen.

5. De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit arti-
kel zijn in strijd met het bestemmingsplan, wanneer hierdoor
of ten gevolge hiervan de in lid 1 genoemde natuurwetenschap-
pelijke of landschappelijke waarden worden aangetast en zulks
door het stellen van voorwaarden niet kan worden voorkomen.

6. Burgemeester en Wethouders beslissen slechts over het verlenen
van een aanlegvergunning na advies te hebben ingewonnen bij de
Natuurbeschermingsconsulent van het Staatsbosbeheer.

vrij stel- 7. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verle-
lingsbe- nen van het in artikel 2 bepaalde voor het oprichten van ob-
voegdheid .ervatiehutten en beheersgebouwen, voor zover deze niet voor

bewoning bestemd zijn en mits:
a. per aaneengesloten bestemming niet meer dan één beheersge-

bouw wordt opgericht;
b. de hoogte van observatiehutten niet meer bedraagt dan 5 m

en van de overige gebouwen niet meer dan 6 m;
c. de oppervlakte van elk der gebouwen niet aeer bedraagt dan

100 m2.

8. Burgemeester en Wethouders beslissen slechts over het verlenen
van vrijstelling na advies te hebben ingewonnen bij de Natuur-
beschermingsconsulent van het Staatsbosbeheer (CRM).

9. Daar waar gronden met de bestemming bedoeld in lid 1 grenzen
aan gronden met de bestermning "water" in de vorm van een tocht
of vaart, dient een zone van 5 meter breed, gerekend vanaf de
insteek van het talud van de tocht of vaart, te worden vrijge-
houden van bebouwing en houtRewassen.
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ARTIKEL 17. CULTUURHISTORISCH OBJEKT

algeme- 1. De op de kaart als "CULTUURHISTORISCH OBJEKT" aangewezen gron-
ne om- den zijn bestemd voor het behoud van de aldaar voorkomende dan
schrij- wel daaraan eigen cultuurhistorische waarden.
ving
bebou- 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mag niet worden
wing gebouwd.
gebruik
der gron--3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals be-
den doeld in artikel 34, lid 1, wordt in ieder geval gerekend het

gebruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. voor het opslaan, lozen of storten van al dan niet afge-

dankte of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen, stoffen
of produkten behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in
verband met het op de bestemming gerichte beheer van de
gronden.

aanleg-
vergunnin-
gen

4. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van Burgemeester en wethouders (aanlegvergunning)
op de in lid 1 bedoelde gronden de volgende werken voorzover
geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, geen normale onder-
houdswerkzaamheden zijnde, uit te voeren:
a. het ophogen, bodemverlagen of afgraven, egaliseren, diep-

ploegen en ontginnen van gronden;
b. het planten of rooien van'opgaand houtgewas;
c. het aanleggen of verharden van paden, wegen of parkeergele-

genheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardin-

gen;
d. het graven van vaarten, sloten, vijvers, watergangen.

5. De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit arti-
kel zijn in strijd met het bestemmingsplan, wanneer hierdoor
of ten gevolge hiervan de eerdergenoemde cultuurhistorische
waarden worden aangetast en zulks door het stellen van voor-
waarden niet kan worden voorkomen.
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ARTIKEL 18. WEG

algemene
omschrij-
ving

. De op kaart als "WEG" aangegeven gronden zijn bestemd voor het
verkeer over de weg met de daarbij behorende bouwwerken en an-
dere werken, mits de indeling van de 8ronden zal beantwoorden
aan de op de kaart aangeduide en bij dit plan behorende dwars-

profielen.

bebouwing 2. Op deze gronden mogen uitsluitend gebouwen en andere bouwwer-
ken t.b.v. het verkeer of naar hun aard bij deze besteuming

behorend- uitgezonderd verkooppunten van motorbrandstoffen-
worden opgericht- met dien verstande dat:
- de hoogte van de gebouwen niet meer dan 2.5 m mag bedragen;
- de inhoud van de gebouwen niet meer dan 25 m3 mag bedragen;
- de hoogt~ van de andere bouwwerken niet meer dan JO m mag

bedragen.
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ARTIKEL 19. BIJZONDERE VERKEERSDOELEINDEN

De op de kaart als "BIJZONDERE VERKEERSOOELEINDEN" aangegèven
gronden zijn bestemd voor het aanleggen en instandhouden van een
steunpunt voor het wegonderhoud van de daarbij behorende gebou-
wen, andere bouwwerken ontsluiting, groenvoorzieningen en andere
werken, met dien verstande dat:
a. de hoogte van' de bouwwerken maximaal 10 m mag bedragen
b. de bebouwing niet meer dan 15% van de totale oppervlakte van

de aaneengesloten bestemmming mag beslaan.
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~I~L 20. BEGELEIDJl~GSZONE VERKE~R_~DOELEINDEN

algemene
omschrij-
ving

. De op de kaart als "BEGELEIDINGSZONE VERKEERSDOELEINDEN" aan-
gewezen gronden zijn bestemd voor de aanleg en instandhouding
van een landschappelijke begeleiding van de weg alsmede de
bouw van één wegrestaurant met verkooppunt van motorbrandstof-
fen en bijbehorende ontsluiting-, parkeervoorzieningen en
groenvoorzieningen.

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouw-
werken, ten dienste van de in lid J bedoelde bestemming worden
opgericht met dien verstande dat:
a. het wegrestaurant met verkooppunt voor motorbrandstoffen en

bijbehorende ontsluiting- parkeervoorzieningen en groenvoor-
zieningen wordt gebouwd in een aan weerszijden van de weg
gelegen complex met een maximale oppervlakte van 10 ha;

b. de hoogte van de gebouwen maximaal 8 meter mag bedragen;
c. de hoogte van de andere bouwwerken maximaal 12.5 meter mag

bedragen.

3. Daar waar gronden met de bestemming bedoeld in lid 1 grenzen aan
gronden met de bestenuning "water" in de vorm van een tocht of
vaart, dient een zone van 5 ~eter breed, gerekend vanaf de in-
steek van het talud van de tocht of vaart, te worden vrijgehou-
den van bebouwing en houtgewassen.
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ARTIKEL 21. SPOOR1mGDOELEIND~

. De op de kaart als "SPOORWEGOOELEINDEN" aangewezen gronden
zijn bestemd voor de aanleg en instandhouding van spoor-
lijnen met de daarbij behorende bouwwerken.

algemene
omschrij-
ving

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouw-
werken ten behoeve van het spoorwegverkeer worden opgericht
met dien verstande dat:- de hoogte van de gebouwen maximaal 5 m mag bedragen;
- de inhoud van de gebouwen maximaal 150 m3 mag bedragen;
- de hoogte van de andere bouwwerken maximaal 10 m mag bedra-

gen.

3. Daar waar gronden met de bestemming bedoeld in lid 1 grenzen
aan gronden met de bestemming "water" in de vorm van een tocht
of vaart, dient een zone van 5 meter breed, gerekend vanaf de
insteek van het talud van de tocht of vaart, te worden vrij-
gehouden van bebouwing en houtgewassen.
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ARTIKEL 22. LUCHTVAARTTERREIN

algemene
omschrij-
ving

1. De op de kaart als "LUCHTVAARTTERREIN" ~ngegeven gronden zijn
bestemd voor het aanleggen en instandhouden van een luchthaven
ten behoeve van het openbaar nation~al luchtverkeer met bur-
gerlijke luchtvaartuigen, met inbegrip van oefen- en proef-
vluchten met luchtvaartuigen met de daarbij Pehorende of daar-
mee verband houdende gebouwen, andere bouwwerken, andere wer-
ken, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, als~e.de dienst-
woningen met bijgebouwen.

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden
opgericht bouwwerken en technische installaties ten behoeve
van de luchtvaart, de afhandeling van luchtreizigers en lucht-
vracht en voor de ontvangst v~n bezoekers van de ~uchthaven,
alsmede bouwwerken voor de aan de luchthaven gebonden oQder-
nemingen van dienstverlening, handel en industrie, met dien
verstande dat:
a. de hoogte van de bouwwerken niet meer mag bedragen dat 8 m,

met uitzondering van één verkeerstoren waarvan de hoogte
maximaal 15 m mag bedragen;

b. de bebouwing uitsluitend mag worden opgericht binnen de op
de kaart aangegeven bebouwingsvlakken;

c. de gebouwen dienen te worden opgericht op een afstand van
minimaal 4 meter van de zijdelingse perceelsgrens;

d. de hoogte van de bijgebouwen met m~er dan 4 meter mag be-
dragen; 2

e. de oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan 25 m per
dienstwoning mag bedragen; 2

f. de oppervlakte van een dienstwoning niet meer dan 150 m
mag bedragen;

g. de hoogte van de andere bouwwerken niet meer dan 4 m mag
bedragen.

gebruik 3. Tot gebruik van grond strijdig met de bestemming zoals bedoeld
der gronden in artikel 34, lid 1 wurdt in ieder geval gerekend het gebruik

van deze gronden;
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. als dag~amping;
c. voor het opstaan- lozen of storten van al dan niet afge-

dankte of aan hun gebruik onttrokken vourwerpen, stoffen of
produkten behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in ver.
band met het op de berekening gerichte beheer van de gron-
den.

aanleg- 4. Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder
vergunningen of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burge-

meester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken,
voorzover geen bouwwerken zijnde, of werken, geen normaal on-
houdswerken zijnde, uit te voeren:
a. het aanleggen of verharden van wegen, banen of parkeergele-

genheden;
c. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport-,

energie-, of telecommunica~ieleidingen en de daarmee ver-
band houdende constructie, installaties of apparatuur;
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d. het dempen of graven van vaarten, sloten, vijvers en
watergangen, behoudens in de directe nabijheid van

dienstwoningen.

5. Burgemeester en wethouders mogen steeds beslissen over het
verlenen van de ver8unning bedoeld in lid 4 van dit artikel
nadat de Rijksluchtvaartdienst in de gelegenheid is gesteld
terzake advies uit te brengen.

6. De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van'dit ar-
tikel zijn in strijd met het bestemmingsplan wanneer hierdoor
of ten gevolge hiervan de aard van het gebruik van de luchtha-
ven wordt aangetast en zulks door het stellen van voorwaarden
niet kan worden voorkomen.



07

ARTIKEL 23. WATER

. De op de kaart als "WATER" aangewezen gronden zijn bestemd
voor waterwegen, watergangen en v~jvers, alsmede voor de wa-
terhuishouding en de waterberging.

algemene
omschrij-
ving

bebouwing 2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en
andere bouwwerken ten dienste van de in lid 1 bedoelde bestem-
ming worden opgericht met dien verstande dat: 2
a. de oppervlakte van de gebouwen maximaal 10 m mag bedra-

gen;
b. de hoogte van de gebouwen niet me~r dan 3 m mag bedragen;
c. de hoogte van de andere bouwwerken niet meer dan 8 m ma~

bedragen.

'\.
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ARTIKEL 24. WATERSTAATKUNDIGE DOELEINDEN

algemene De op de kaart als "WATERSTAATKUNDIGE DOELEINDEN" aangewezen
omschrij- gronden zijn bestemd voor waterkering en waterhuishouding met
ving bijbehorende gebouwen en andere bouwwerken en de uitvoering

van andere werken ten behoeve van waterstaatkundige doeleinden,
zoals sluizen, bruggen, gemalen, dienstwoningen met bijge-
bouwen, bedrijfsgebouwen, bakens, wegen, havens en opslagter-
reinen met dien verstande dat:
a. de hoogte van de dienstwoning maximaal 8 m mag bedragen;
b. de oppervlakte van de dienstwoning niet meer mag bedragen

dan 150 m2;
c. de hoogte van de bijgebouwen niet meer dan 4 m mag bedragen;
d. de oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan 25 m2 per

dienstwoning mag bedragen.

Secundair zijn de gronden bestemd voor de bestemmingen conform
de artikelen 3, 15, 17, 18,21,23 en 26.
De bouwwerken, welke krachtens deze bestemmingen worden ge-
bouwd, mogen slechts dan worden gebouwd, indien de belangen van
de Waterstaat zulks gedogen.
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algemene
omschrij-
ving

. De op de kaart als "WATERZUIVERING" aangewezen gronden zijn
bestemd voor de zuivering van afvalwater en bijbehorende
gebouwen, andere bouwwerken en andere werken.

bebouwing 2. Op of in de in lid) bedoelde gronden mogen uitsluitend gebou-
wen en andere bouwwerken ten dienste van de afvalwaterzui-
vering worden opgericht met dien verstande dat:
a. de hoogte van de gebouwen en andere bouwwerken maximaal

8.5 m mag bedragen;
b. de bebouwing niet meer dan 20% van de totale oppervlakte

van de aaneengesloten bestemming mag beslaan.
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ARTIKEL 26. ELEKTRICITEITSCENTRALE

. De op de kaart als "ELEKTRICITEITSCENTRALE" aangewezen
gronden zijn bestemd voor het oprichten van bedrijfsge-
bouwen, dienstwoningen, bijgebouwen, andere bouwwerken en
andere werken ten behoeve van de opwekking van elektrische
energie met uitsluiting van de opwekking van elektrische
energie door middel van kernenergie zoals bedoeld in arti-
kel 1 van de "Kernenergiewet" zoals deze luidt op de eerste
dag van het ter inzage leggen van dit plan.

algemene
omschrij-
ving

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 genoemde gronden mogen gebouwen, dienst-
woningen met bijgebouwen en andere bouwwerken t.b.v. de elek-
triciteitscentrale worden opgericht mits:
a. het aantal dienstwoningen niet meer bedraagt dan 15;
b. de hoogte van de dienstwoningen maximaal 8 m bedraagt;
c. de dienstwoningen worden opgericht binnen de op de kaart

aangegeven bebouwingsgrenzen;
d. de oppervlakte van één dienstwoning niet meer bedraagt

dan 150 m2;
e. de hoogte van de bijgebouwen niet meer dan 4 m bedraagt;
f. de oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan 25 m2

per woning bedraagt.

3. Daar waar gronden met de bestemming bedoeld in lid 1 grenzen
aan gronden met de besteUU11ing "water" in de vorm van een
tocht of vaart, dient een zone van 5 meter breed, gerekend
vanaf de insteek van het talud van de tocht of vaart, te wor-
den vrijgehouden van bebouwing en houtgewassen.



ARTIKEL 27. TRANSFORMATOR

algemene
besc tari j-
ving

1. De op de kaart als transformator aangewezen gronden zijn
bestemd voor het oprichten van gebouwen ten behoeve van de

elektriciteitsvoorziening.

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mag uitsluitend een
gebouw ten behoeve van de elektricite~tsvoorz1ening worden
opgericht mits: . 2

a~ de oppervlakte van het gebouw niet mee~ dan 40 m be-
draagt;

b. de hoogte van het gebouw ~ximaal 4 m bedraagt.
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ARTIKEL 28. RADIOBAKEN

De op de kaart als "RADIOBAKEN"aangegeven gronden zijn bestemd
voor het oprichten en in stand houden van een radiobaken
t.b.v. de luchtvaart met een daarbij behorende mast en ge-
bouwen en andere bouwwerken met dien verstande dat:
a. de hoogte van de zendmast maximaal SOm bedraagtj
b. de hoogte van de overige bouwwerken maximaal 4 m bedraagtj
c. d~ oppervlakte van de bouwwerken niet meer bedraagt dan 40

m .
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ARTIKEL 29. VISKWEKERIJ

algemene
omschrij-
ving

. De op de kaart als "VISKWEKERIJ" aangewezen gronden zijn
bestemd voor het kweken van vis in vijvers met de daarbij
behorende gebouwen, dienstwoningen, bijgebouwen, andere
bouwwerken ten dienste van deze bestemming.

bebouwing 2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend ge-
bouwen en andere bouwwerken ten behoeve van de viskwekerij
worden opgericht met dien verstande dat:
a. het aantal dienstwoningen niet meer dan 3 mag bedragen;
b. de hoogte van een dienstwoning niet meer dan 8 m mag be-

dragen;
c. de oppervlakte van een dienstwoning niet meer dan 150

m2 mag bedragen;
d. de hoogte van de overige bouwwerken niet meer dan 19 m

mag bedragen;
e. de hoogte van de bijgebouwen niet meer dan 4 m mag be-

dragen;
f. de oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan 25 m2

per dienstwoning mag bedragen;
g. de oppervlakte van de bebouwing ten hoogste 1% van de

totale oppervlakte van de aaneengesloten bestemming mag
beslaan.

gebruik
der gron-
den

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals
bedoeld in artikel 34, lid 1, wordt in ieder geval gerekend
het gebruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. voor het opslaan, lozen of storten van al dan niet afge-

dankte of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen,
stoffen of produkten, behoudens voor zover zulks noodza-
kelijk is in verband met het op de bestemming gerichte
beheer van die gronden.

4. Daar waar gronden met de bestemming bedoeld in lid 1 grenzen
aan gronden met de besteDll1ing "water" in de vorm van een
tocht of vaart, dient een zone van 5 meter breed, gerekend
vanaf de insteek van het talud van de tocht of vaart, te wor-
den vrijgehouden van bebouwin8 en houtgewassen.
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ARTIKEL 30. BIJZONDERE DOELEINDEll VAN HANDEL Ell NIJVERHEID

1. De op de kaart als "BIJZONDERE DOELEINDEN VAN HANDEL EN
NIJVERHEID" aangewezen gronden zijn bestemd voor de oprich-
ting van bedrijfsgebouwen voor doeleinden van handel en
nijverheid, waaronder één testbaan ten behoeve van proef-
nemingen met moto~:i~~~~, één verkeersveiligheidscen-
trum en één proefterrein voor de brandbesttijding, alsmede
voor de bijbehorende ontsluiting, parkeergelegenheid,
groenvoorzieningen, andere bouwwerken en andere werken ten
dienste van deze bestemming. Uitgesloten is de oprichting
van bedrijfsgebouwen voor de uitoefening van de detail-
handel.

algemene
omschrij-
ving

bebouwing 2. Op of in de in lid I bedoelde gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van handel en nijverheid. geen uit-
oefening van de detailhandel zijnde. worden opgericht met
dien verstande dat:
de bouwwerken uitsluitend mogen worden opgericht ten be-
hoeve van:
a. bedrijven. welke worden genoemd in categorie 1.2 en 3

van de 'Staat van Inrichting' welke als bijlage bij deze
voorschriften is gevoegd;

b. bedrijven welke niet worden genoemd in artikel I van het
Hinderbesluit, zoals dit luidde ten tijde van de tervi-
sieligging in ontwerp van dit plan;

c. de óppervlakte van de bebouwing per bouwperceel niet
meer dan 5% van de totale oppervlakte van het betreffen-
de bouwperceel mag bedragen;

d. de hoogte van de bouwwerken maximaal 8 m mag bedragen.

gebruik
der gron-
den

3. Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals
bedoeld in artikel 34, lid 1, wordt in ieder geval gerekend
het gebruik van deze gronden:
a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. voor het opslaan, lozen of storten van al dan niet afge-

dankte of aan hun bestemming onttrokken voertuigen,
vaartuigen, voorwerpen, stoffen of prodw~ten, behoudens
voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de
bestemming gerichte beheer van de gronden.

aanvul-
lende
bepaling

4. Onverminderd de op de kaart aan deze gronden gegeven be-
stemming en de daarbij behorende voorschriften gelden voor
de op de kaart als "GRONDEN VAN ARCHEOLOGISCHE EN/OF CULTUUR-
HISTORISCHE BETEKENIS" aangeduide gedeelten bovendien de

volgende bepalingen.
Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifte-
lijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanleg-
vergunning) op gronden, welke op de kaart als gronden van
archeologische of cultuurhistorische betekenis zijn aange-
geven de volgende werken (geen bouwwerken zijnde) of werk-
zaamheden (geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde) uit
te voeren:
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a. het ophogen, bodemverlagen of afgraven, egaliseren,
diepploegen en ontginnen van gronden;

b. het planten of rooien van opgaand houtgewas;
c. het aanleggen of verharden van paden, wegen of parkeer-

gelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakte-

verhardingen;
d. het aanbrengen van ondergrondse leidingen, constructies,

installaties of apparatuur;
e. het graven van sloten, vaarten, vijvers en watergangen;
f. het gebruik als opslag van schroot, afbraak- en bouwma-

terialen, grond- en bodemspecie, puin-en vuilstortingen.

5. Burgemeester en Wethouders mogen slechts beslissen over het
verlenen van een dergelijke vergunning nadat zij in verband
hiermee de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
hebben gehoord.

6. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van
het bepaalde in lid 2 voor bedrijven, geen detailhandelsbe-
drijven zijnde, welke niet genoemd worden in de categorieën
1,2 en 3 van de "Staat van Inrichtingen", maar die, gehoord
de inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht
op de hygiëne van het milieu, naar de aard gelijk zijn te
stellen met bedrijven als bedoeld in genoemde categorieën.

7. Daar waar gronden met de bestemming bedoeld in lid 1 grenzen
aan gronden met de besteJmning "water" in de vorm van een
tocht of vaart, dient een zone van 5 meter breed, gerekend
vanaf de insteek van het talud van de tocht of vaart, te
worden vrijgehouden van bebouwing en houtgewassen.

,
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ARTIKEL 31. TELEFOONHULPCENTRALE

algemene
omschrij-
ving

1. De op de kaart als "TELEFOONHULPCENTRALE" aangewezen gron-
den zijn bestemd voor het oprichten van gebouwen en andere
bouwwerken ten behoeve van het telefoonverkeer.

2. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten behoeve van het telefoonverkeer word~n opge-
richt met dien verstande dat:
a. de hoogte van de bouwwerken maximaal 6 m mag bbdragen;

2 magb. de oppervlakte van de gebouwen niet meer dan 50 m
bedragen.
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PARAGRAAF 111. AANVULLENDE BEPALINGEN

ARTIKEL 32. VRIJSTELLINGEN

1. Burgemeester en wethouders kunnen vrij~telling verlenen van
de bepalingen van het plan ten behoeve van:
a. de bouw van niet voor bewoning bes~emde gebouwen met een

maximum inhoud van 4 m3 en een maximale hoogte van 2.50 m
en andere bouwwerken van geringe afmetingen t~n dienste
van het openbaar nut, zoals transformator-, 8chakel~ ge-
maal en wachthuisjes, telefooncellen en muurtjes;

b. het in geringe mate afwijken van het plan, hetzij om
enig onderdeel van het plan, zoals eeQ bestemmingsgrens,
of een weg nader te bepalen, hetzij o. ten behoeve van
de uitvoering van een bouwplan het plan aan de vorm van
het bouwterrein aan te passen, indien bij definitieve
uitmetingen verkaveling blijkt, dat deze nadere bepaling
of aanpassing in het belang van een juiste verwerkelij-
king van het plan is en van onderg,schikte aard blijft,
zodat de structuur van het plan niet wordt geschaad;

~. het afwijken van de vour8es~hreven bebouw~ngshoogte,

perceelgrensafstanden, bebQuwingsoppervlak,
bebuuwingspercentage en afmetingen der bebouwingen, mits
deze è!fwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van
de in het plan genoemde maten.

2. Een in het eerste lid bedoelde vrijstelling kan niet worden
verleend indien daardoor op een aangrenzend terre~n of
bnuwperceel een toestand zou ontstaan, die aldaar nlet meer
met de voorschriften zou overeenstemmen, of voor zover daar
reeds een afwijking van de voorschriften bestaat, zodanig
te bouwen dat de~e afwijking nog zou worden vergroot.
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ARTIKEL 33. WIJZIGINGSBEVOEGDHEID VAN BURGEMEESTER EN
\~ETHOUDERS

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking
heeft op:
a. het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen

ten openbare nutte als transformator-, gas- en gemaalge-
bouwtjes met een hoogte van maximaal 4 m en een vloerop-
pervlak van maximaal 40 m2 voor zover zij niet gebouwd
kunnen worden op grond van artikel 35;

b. een enigszins ander beloop van wegen mits de hoofdstruc-
tuur zal worden gehandhaafd.

2. Alvorens tot wijziging te besluiten stellen burgemeester en
wethouders belanghebbenden in de gelegenheid hun bezwaren
s~hriftelijk aan hen kenbaar te maken.
Ingekomen bezwaarschriften worden aan gedeputeerde staten

overgelegd.
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ARTIKEL 34. GEBRUIKSBEPALINGEN -

1. Het is verboden gronden eq bouwwerken t~ gebruiken op een
wijze of tot een doel strijdig met de bestemmingen in dit
plan, nadat die bestemmingen zijn verwezenlijkt.

2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het
bepaalde in het eerste lid wanneer strikte toepassing van
deze voorschriften zou leiden tot een beper~1ng van het
meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen
gerechtvaardigd wordt.
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~RTIKEL 35. OVERGANGSBEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET BOUWEN

1. Een niet met het plan overeenkomend bouwwerk, dat op het
tijdstip van de terinzage;legging van het ontwerp van dit
plan bestond dan wel in aanbouw was of gebouwd kan worden
krachtens een op 'grond van een voorgaande regeling verleen-

de of nog "te verlenen bouwvergunning, mag:
a. voor een gedeelte worden vernieuwd of in beperkte"mate

worden veranderd, mits daardoor de bestaande afwijking
van de aard van de bestemming niet wordt vergroot;

b. tot ten hoogste 15% van de ten tijde van de eerste ter-
visielegging van het plan bestaande oppervlakte worden
uitgebreid, mits daardoor de naar de weg toegekeerde be-
bouwingsgrenzen niet worden overschreden en overigens de
bestaande afwijking van de aard van de bestemming niet

wordt vergroot;
c. geheel worden vernieuwd, zodanig met overschrijding van

de bebouwingsgrenzen, indien een bouwwerk ten gevolge
van een onheil is vernield, mits de aanvrage binnen drie
jaar na het eonheil is ingediend en overigens de be-
staande afwijking van de aard van de bestemrning niet
wordt vergroot, een en ander behoudens onteigening ove-
reenkomstig de wet.

2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van
het bepaalde op de kaart en in deze voorschriften ten be-
hoeve van:
a. het geheel vernieuwen en daarbij al dan niet veranderen

van bouwwerken als bedoeld in lid 1, mits de naar de weg
toegekeerde bebouwinRsgrenzen niet worden overschreden
en de bestaande afwijking van de aard van de instemming
niet wordt vergroot;

b. het ingrijpend veranderen en eventueel daarbij tot ten
hoogste 15% van de bestaande up:-: ;", lakte uitbreiden van
bouwwerken als bedoeld in lid 1, voor zover die bouwwer-
ken de naar de weg toegekeerde bebouwingsgrenzen niet
overschrijden en mits de bestaande afwijking van de aard
van de besteoming niet wordt vergroot.
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ARTIKEL 36. OVERGANGSBEP~LINGEN OMT~NT GEBRUIK VAN GRONDEN RN
BOUWWERKEN

1. Gronden en bouwwerken, welke op het tijdstip van het van
kracht worden van dit plaq op 4ndere wijze 1n gebruik
zijnde dan in dit plan is bepaaJ.d, mogen als zodanig in
gebruik blijven; het is verboden het afwijkende gebruik
naar aard of omvang te vegroten.

2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstellipg van het
bepaalde in het eerste lid wanneer strikt~ toepassing van
deze voorschriften zou leiden tot een beperking van het
meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen
gerechtvaardigd wordt.
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ARTIKEL 37. STRAFBEPALING

Overtreding van het bepaalde in de artikelen:

artikel 3, lid 6
artikel 9, lid 4
artikel 13, lid 5
artikel 15, lid 4,7
artikel 16, lid 4
artikel 17, lid 4
artikel 22, lid 4
artikel 30, lid 4
artikel 34, lid 1
artikel 36, lid 1

wordt aangemerkt als een strafbaar feit, als bedoeld in
artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
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ARTIKEL 38. SLOTBEPALING

Deze voorschriften kunnen worden aaqgehaald onder de titel
"Voorschriften bestenmingsplan landelijk gebied Lelystad

(gedeelte Oostelijk Flevoland)".

Vastgesteld door de Directeur van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders d.d.

DE DIRECTEUR,

Goedgekeurd dooT de Minister van Verkeer en 1!aterstaat
d.d.

DE MINISTER,



STAAT V A N INRICHTINGEN

waarop de Hinderwet, zoals deze luidde op hèt moment van de terinzage-

legging van het ontwerp van dit plan van toepassing is, behorend bij de

Voorschriften besteDBllingsplan "LANDELIJK GEBIED (gedeelte Oostelijk Flevoland)"
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IXV
I

xv

J.a, IV

J.a, xv
.La, III
VIII

XXI

XXI

XXI
VV

L. laboratoria. . . . . . . . . . .

laboratoria voor hoger onderwijs.
en volksgezondheid. . . . . . . .

laboratoria voor lager- en . . .

middelbaar onderwijs. . . . . . .

lakkokerijen. . . . . . . . . . .

lasinrichtingen. . . . . . . . .

lederwaren en zeildoel artikelen;
inrichtingen tot het vervaardigen
van - . . . . . . . . . . . . . .

leerlooierijen. . . . . . . . . .

lichtreclame artikelen; inrich- .

tingen tot het vervaardigen van-
liftinstallaties. . . . . . . . .

lompen; inrichtingen bestemd tot.
verwerken, bewaren en sorteren. .
van - . . . . . . . . . . . . . .

lompen; inrichtingen bestemd tot.
bewaren en sorteren van - met een

voorraad van ten hoogste 5000 kg.
loodgietersbedrijven voor het. .
bouwbedrijf en onderhoudswerken.
loodgietersbedrijven voor onder-.
houdswerken. . . . . . . . . . .

loodverbindingen; inrichtingen. .
tot verkrijgen van - . . . . . .

lood-zink en andere non-terro . .

metalen; inrichtingen tot het be-
werken van - . . . . . . . . . .

lucifersfabrieken. . . . . . . .

lijmfabrieken. . . . . . . . . .

M. machinale houtbewerkingsinrich- .

tingen. . . . . . . . . . . . . .

machinale houtbewerkingsinrich- .

tingen met een vermogen van niet.
meer dan 40 pk tota~l e~ in het.
algemeen niet meer dan 7 pk . . .

machiü~ . . . . . . . . . . . . .

machinale houtbewerkingsinrich- .

tingen met een vermogen van niet.
meer dan 10 pk totaal en in het.
algemeen niet meer dan 5 pk per.
machine. . . . . . . . . . . . .

machinefabrieken. . . . . . . . .

mest en mestfabrieken; in-. . . .
richtingen tot bewaring en ver- .

werking van - (waaronder begrepen

poudretten en kunstguano's) . . . VIII
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Inrichtingen Rubricering
volgens het
Hinderbesluit

metaaldraaierijen. . . . . . . .

metaaldraaierijen met een ver-. .
mogen van niet meer dan 50 pk . .

totaal en in het algemeen niet. .
meer dan 7 pk per machine. . . .

metaalsmelterijen en/of giete-. .

rijen. . . . . . . . . . . . . .

metaalsmelterijen en/of giete-. .
rijen met een gezamenlijke inhoud
van de smeltpotten van maximaal.

100 1. metaalsmelterijen en/of giete-. .

rijen met een gezamenlijke inhoud
van de smeltpotten van maximaal.
25 1. . . . . . . . . . . . . . .

meubelfabrieken. . . . . . . . .

meubelmakerijen waarvan de. . . .

machinale installatie een ver-. .

mogen heeft van niet meer dan 40.
pk totaal en in het algemeen niet
meer dan 7 pk per machine. . . .
meubelmakerijen waarvan de .. .
machinale installatie een ver-. .

mogen heeft van niet meer dan 10.
pk totaal en in het algemeen niet
meer dan 5 pk per macht~e . . . .

mineraalwaterfabrieken. . . . .

mineraalwaterfabrieken waarvan de
machinale installatie niet meer ~

bedraagt dan 10 pk. . . . . . . .

moffelovens; inrichtingen waar -

of emailleerovens worden gebe-. .
zigd. . . . . . . . . . . . . . .

mortel; inrichtingen tot het ver-
vaardigen van - . . . . . . . . .

motorrijwielherstelinrichtingen.

motorrijwielherstelinrichtingen.
met een vloeroppervlakte van de .

werkplaats van niet meer dan 30 .

ml. . . . . . . . . . . . . . . .

muziekinstrumentenfabrieken. . .

muziekinstrumenten; herstelin-. .

richtingen voor -, voor zover. .
behorende bij en uitsluitend be-.
doeld voor een winkelbedrijf ter.
plaatse. . . . . . . . . . . . .

0 Ia

0 la

0 xv

0 xv

0 xv
XXI0

0 XXI

ro
0

XXI
Ia, Id

0 la, ld

10 XVI

0 Ia
xv10

'0 'XV
la0

IQ la
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Rubricering
volgens het
Hinderbesluit

Inrichtingen Klassen

13 ~ I::>

VII
VII

10

0

O. oliekokerijen. . . . . . . . . .

olieslagerijen. . . . . . . . . .

onderwijsdoeleinden; inrichtingen
voor - . . . . . . . . . . . . .

ontvetten van wol; inrichtingen.
tot het. . . . . . . . . . . . .

ontspanningsinrichtingen. . . . .

optische; inrichtingen tot het. .
vervaardigen van - artikelen. . .

optische; inrichtingen tot het. .
vervaardigen van - artikelen voor

zover behorende bij en uit- . . .

sluitend bedoeld voor een winkel-
bedrijf ter plaatse. . . . . . .

orthopedische; inrichtingen tot.
het vervaardigen van - artikelen.

orthopedische; inrichtingen tot.
het vervaardigen van - artikelen.

voor zover behorende bij en uit-.
sluitend bedoeld voor een winkel-
bedrijf ter plaatse. . . . . . .

oude metalen, papier en rubber; .

inrichtingen tot het bewaren van-
oude metalen, papier en rubber; .

inrichtingen tot het bewaren van.
- in een gesloten gebouw. . . . .

P. pannenbakkerijen. . . . . . . . .

patentoliefabrieken. . . . . . .

petroleum; inrichtingen tot het.
bewaren van - (zie onder benzine)

pharmaceutisChe; inrichtingen tot
het vervaardigen, bewerken en . .

verpakken van - artikelen. . . .

phosphrusfabrieken. . . . . . . .

photogeenfabrieken. . . . . . . .

plastic en plasticartil~elen; in-.
riChtingen tot het vervaardi;en .

van - . . . . . . . . . . . . . .

plavuisbakkerijen. . . . . . . .

poets-, was- en reinigingsmidde-.
lenfabriekeu. . . . . . . . . . .

polijsterijen. . . . . . . . . .

polijsterijen, waarvan de machi-.
nale installatie een vermogen. .
heeft van niet meer dan 6 pk. . .
pompinstallaties. . . . . . . . .

la

0
l VII

la

11a0

IIa

10 la

la

~ VIII

10- VIII
XIV
VII

,0I
10

0- I IV

la,

la,

~
0"

J.a, IV
XIV

u
I.Q

,(),
0,

J.a, V
la

oP. la
ia10

III
VII
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Rubricering
volgens het
Hinderbesluit

KlassenInrichtingen

2 3 4 51

propaangas; inrichtingen tot. . .
bewaring van - (zie onder benzine)

R. radiatorenherstelplaatsen. . . . .

S. salpeterzuurfabrieken. . . . . . .

scheepsbouwwerven. . . . . . . . .

schietpatronen; inrichting tot. .
bewaring van - . . . . . . . . . .

schietpatronen; inrichting tot be-
waring van - voor zover behorende.

bij en uitsluitend bedoeld voor. .
een winkelbedrijf ter plaatse. . .
schoenenfabrieken. . . . . . . . .

schoenen; inrichting tot het her-.
stellen van - . . . . . . . . . .

sigaren- en sigarettenfabrieken, .

tabakskerverijen en -drogerijen.
sigarenmakerijen en -drogerijen. .
annex tabakskerverijen - droge-. .

rijen, waarvan de vloeroppervlakte
van de werkruimte niet meer dan 50
m2 bedraagt. . . . . . . . . . . .

sloperijen voor automobielen. . .

sloperijen voor automobielen, mits
het slopen geschiedt in een ge-. .
sloten gebouwen het opslagterrein
niet groter is dan 400 ml. . . . .
smederij en . . . . . . . . . . . .

smederijen (huis-, kachel-, voorts
goud- en zilversmederijen) voor. .
zover behorende bij en uitsluitend
bedoeld voor een winkelbedrijf ter
plaatse. . . . . . . . . . . . . .

smeltzekeringenfabrieken. . . . .

soda; fabrieken van koolzure,. . .

dubbel koolzure- en zwavelzure-. .
sodahydraatfabrieken. . . . . . .

solaroliefabrieken. . . . . . . .

specerijmalerijen. . . . . . . . .

speelgoederenfabrieken. . . . . .

speelgoederenfabrieken met een. .
vermogen van niet meer dan 40 pk .

speelgoederen; inrichting tot het.
vervaardigen van - voor zover be-.

horende bij een winkelbedrijf ter.
plaatse met een vermogen van niet.
meer dan 5 pk. . . . . . . . . . .

0
0
0

Ia
Ia, XXIII
XV

0 III

0 III
Ia0

0 Ia

0 Ia, XVI

0 Ia, XVI
VIII0

0
0

VIII
XV

0 xv
la0

0
0
0

la, XXIII
la
la, VIII
la
XXI

.0
0

~ XXI

0 XXI
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Rubricering
volgens het
Hinde rb es luit

KlassenInrichtingen

I, 143 ~

verfspuitinrichtingen met een. .
maximum oppervlakte van de vloer.
van de spuitinrichting van 35 m2.
vertinnerijen. . . . . . . . . .

verzinkerijen . . . . °. . . . . .

vis; inrichtingen tot het bewaren
en bewerken van vis - . . . . . .

vis; inrichtingen tot het bewaren
en bewerken van -, mits het ge- .

hele bedrijf in een gesloten ge-.

bouw is ondergebracht. . . . . .

vlechterijen; metaaldraad. . . .

vleesbewerkingsinrichtingen voor.
zover behorende bij en uit- . . .

sluitend bedoeld voor een winkel-
bedrijf ter plaatsel) . . . . . .

vleeswarenfabrieken. . . . . .

voedings- en genotmiddelen; in- .

richtingen uitsluitend of in. . .
hoofdzaak tot het bakkev van - .

vruchtenstroopfabrieken) . . . .

vulcaniseerinrichtingen. . . . .

vulcaniseerinrichtingen, waarvan.
de vloeroppervlakte van de werk-.
ruimtel~iet meer dan 250 m2 be- .

draagt. . . . . . . . . . . . .

vulcaniseerinrichtingen, waarvan.
de vloeroppervlakte van de werk-.
ruimtel~iet meer dan 100 m2 be- .

draagt. . . . . . . . . . . . .

vulpenhouders; inrichtingen tot.
het vervaardigen van - . . . . .

vuurwerkfabrieken. . . . . . . .

w. wagenmakerijen. . . . . . . . . .

wagenmakerij en, waarvan de machi-
nale installatie een vermogen. .
heeft van niet meer dan 10 Pf . .

wasserijen voor lijfgoederen ). .

wasserijen voor lijfgoederen, . .

waarvan de machinale installatie.
een vermogen heeft van niet meer.
dan 20 pk, de heetwaterinstalla-.
tie een Vt9. heeft van niet meer.
dan 10 m2 wasserijen voor lijfgoederen, . .

waarvan de machinale installatie.
een vermogen heeft van niet meer.
dan 10 pk, de heetwaterinstalla-.
tie een Y)O. heeft van niet meer.
dan 5 m2 .. . . . . . . . . . .

10 la, V
XV
XV

10
0

0 XIII

XIII
XV

0
0

0
0

XIII
XIII, Id

0 VII
X, Id
XXIII

0
0I

0 Id, XXIII

Id, XXIII0

0 la
IIt
XXI

0
0

0 XXI
la. ld10

1"0' la, ld

0 la, ld
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Inrichtingen Klassen Rubricering
!volgens het
: Hinderbesluit
I

2 5I 3 4

0 la, ld
. . 1 I)wasser~J voor ompen . . . . . .

watermeters; inrichtingen tot het
herstellen van - . . . . . . . .

weverijen; metaaldraad - IJ.ijsfabrieken. . . . . . . . . . .

Z. zakken- en tapijtklopperijen. . .

zandstralen; inrichtingen tot het
- of op daarmede overeenkomende.

wijze bewerken van voorwerpen. .
zeepziederijen. . . . . . . . . .

ziekeDhuizen; inrichtingen ver- .

bonden aan - . . . . . . . . . .

zinkverbindingen, inrichtingen. .

tot verkrijgen van - .. . . . .

zoutzuurfabriekrY. . . . . . . .

zuivelfabrieken. . . . . . . .

zuringzuurfabrieken. . . . . . .

zuurstof- en acetyleengasfa-. . .
brieken. . . . . . . . . . . . .

zwartselfabrieken. . . . . . . .

zwavelkoolstoffabrieken. . . . .

zwavelzuurfabrieken. . . . . . .

zweminrichting

0 la
XV
la
XIX

0
0
0

0 xv
J.a0

la

0
0

La
la

la,
.La

:0

0

0
0
()
0

la, IIb
.La
.La, XXIII
J.a, XXIII
.Lau

1) mits niet met kolen wordt gestookt.

)

Id





~

~~

'5;

~

'-~

~

"

~

,,~" 025

:r-

~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~











~
G,O(iIl'O

Prehistorische objecten G 15, G 16 en G 39
schaal 1 10000

~", ,.,

...

./ ,

~

#', / ~~-;; 15

~~

~

~~c~
~ ~-~

-~
~-~

~

"-
~ ~--- ~~~~~...

~

*G39
~*

~

~ ,;.J~-~

~~\ --
grens bestemmingsplan.

--- tevens gemeentegrens

BestemmlngllJlan landalljk ~ ~eiYStad . g-'te



,

.)


