Vrijstaande woning
Doetinchem

Vrijstaande woning
gelegen in de bossen van de Slangenburg
Holdrostweg 1
7004 JK te Doetinchem

Landelijk wonen met Witte Rentmeesters & Makelaars

Gelegen op landgoed Slangenburg biedt
Staatsbosbeheer deze vrijstaande woning met
bijgebouwen aan, waarbij de ondergrond van 2.830
m² in erfpacht wordt uitgegeven.
Op Landgoed Slangenburg vind je bossen, akkers,
lanen, grachten, vijvers en weilanden. In het voorjaar
zijn de bloeiende rododendrons een lust voor het
oog. Het middelpunt van het landgoed is kasteel
Slangenburg uit de 17e eeuw. Al in 1354 is er al sprake
van een kasteel in de bossen bij Doetinchem. Je vindt
hier dan ook stukken middeleeuws muurwerk.

De woning is omgeven door weilanden en bossen, maar desondanks zeker wel
centraal gelegen. Het centrum van Doetinchem is op 10 autominuten afstand.

De woning is gelegen op een unieke en rustgevende locatie. De omgeving
is geliefd door de vele ontspanningsmogelijkheden in de bossen van
landgoed Slangenburg.

360°Panoramafoto’s

Plattegrond

Doetinchem en omgeving
De gemeente Doetinchem bestaat sinds 2005 uit de stad Doetinchem, de
dorpen Gaanderen en Wehl en een aantal buurtschappen. Doetinchem heeft
veel te bieden. Als de hoofdstad van de Achterhoek staat Doetinchem
voor een compleet aanbod.
Doetinchem beschikt over een ruim onderwijsaanbod. Zowel basis- als
voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) zijn goed vertegenwoordigd in
de gemeente. Ook heeft Doetinchem de grootste MBO-instelling van de
Achterhoek een thuis gegeven in haar gemeente. Daarnaast beschikt
Doetinchem over een hogeschool, welke is gespecialiseerd in de opleiding van
leraren voor het basisonderwijs.
Genieten van de natuur, een dagje winkelen, een terrasje pakken, actief of
passief sporten. In Doetinchem hoeft niemand zich te vervelen. Het
Achterhoekse landschap is uitstekend geschikt voor een mooie lange
wandel- of fietstocht. Bijvoorbeeld over Het Graafschappad. De omgeving
ontdekken kan ook vanaf het water, tijdens een kanotocht op De Bleek en de
Oude IJssel. De gemeente Doetinchem heeft een uitgebreid aanbod van
culturele activiteiten. Een dagje naar de film, een theatervoorstelling bijwonen,
kastelen, molens en musea bezoeken, alles is mogelijk.
De gemeente Doetinchem is goed bereikbaar via de A18, N813, N315, N316 en
N317. Dankzij de fijnmazige infrastructuur zijn vele grote en kleine steden
uitstekend bereikbaar. De gemeente Doetinchem beschikt over 4 stations te
weten: Doetinchem, Doetinchem de Huet, Gaanderen en Wehl. De gemeente
beschikt ook over stad- en streekbussen.

Kaart - Google maps

Indeling
Kelder
Middels vaste trap bereikbare kelder die dienst kan doen als opslag. De kelder is
ca. 9 m² groot.

Begane grond

Tuin
De hoofdtuin is gelegen aan de achterzijde van de woning. De tuin grenst aan de
mooie natuur van landgoed Slangenburg. Achter in de tuin is een beschut terras
bij de vijver. De tuin is zonnig gelegen, zodat er zowel in het voorseizoen als in
het naseizoen genoten kan worden van de zonnige dagen.

Naast de dubbele entree bevinden zich de garderobe, toilet en een berging waar
de CV opstelling met boiler zich bevinden. In deze berging is tevens een
wasmachine aansluiting aanwezig. Via de entree komt u in de woonkeuken die
aansluit op de woonkamer. De woonkamer is voorzien van een eikenhouten vloer
en openhaard. Vanuit de woonkamer heeft u een prachtig uitzicht op de groene
omgeving en de royale tuin.

Bestemmingsplan

Vaste trap naar:

In 2018 heeft er een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. Uit onderzoek is gebleken dat er een lichte mate van asbestvervuiling in de bodem zat.
Staatsbosbeheer heeft hierop sanering laten uitvoeren.

Verdieping
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers. De grootste slaapkamer heeft
ingebouwde kast/bergruimte. Ook via de overloop is een aparte bergruimte
bereikbaar. De badkamer is in 2015 geheel gerenoveerd en is voorzien van een
dubbele wastafel, toilet en een massagedouche.

Buitenruimte
Garage
De vrijstaande stenen garage met een oppervlakte van 21,5 m² biedt ruimte voor
diverse activiteiten, maar er kan ook een auto worden gestald. Tevens is er een stal
aangrenzend aan de garage van 23 m². Aansluitend is er een overkapping
gemaakt waar tevens ruimte is voor ca. drie auto’s.

De woning heeft een woonbestemming en deels agrarisch met waarde. Daarnaast
mag er een kantoor aan huis worden gehouden en een kleinschalige bed & breakfast behoord ook tot de mogelijkheden.

Milieuaspecten

In het woonhuis zijn visueel asbestverdachte materialen waargenomen op (onder
meer) het dakbeschot van het woonhuis en rookkanaal. Op de garage/
overkapping zijn asbestdakplaten aanwezig. Deze dienen door erfpachter
gesaneerd te worden.

Erfdienstbaarheid
Om te komen van en te gaan naar de woning is er een zandpad. Hierop wordt een
erfdienstbaarheid gevestigd. Het zandpad zal éénmaal per jaar worden
onderhouden door Staatsbosbeheer. Bij slechte weersomstandigheiden en zeer
natte perioden is de woning slecht te bereiken met de auto of andere
vervoersmiddelen.
De woning is gelegen binnen het Gelders Natuur Netwerk (voorheen EHS)

Erfpacht
Wat is erfpacht?
Erfpacht is het recht om grond voor langere tijd te gebruiken. Erfpacht staat in de
wet omschreven als het recht om de grond (met gebouwen) van een ander ‘te
houden en te gebruiken’. Erfpacht lijkt enerzijds op huur, want de erfpachter
betaalt periodiek een vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond.
Anderzijds heeft de erfpachter veel rechten en bevoegdheden die een eigenaar
ook heeft. Zo kan een erfpachter een hypotheekrecht op de erfpacht vestigen,
waardoor het makkelijker is om een lening aan te vragen voor bijvoorbeeld een
investering. De erfpachter kan zich als het ware als eigenaar gedragen en kan het
erfpachtrecht (met de gebouwen) ook weer verkopen. Staatsbosbeheer blijft
intussen eigenaar van de grond.

Opstalrecht
Wanneer er gebouwen op de grond staan, wordt meestal een ‘opstalrecht’
gevestigd. Dat betekent dat de erfpachter eigenaar wordt van deze gebouwen.

Erfpachtcontract met wederzijdse afspraken
In het erfpachtcontract worden de wederzijdse afspraken en voorwaarden
vastgelegd. Deze afspraken gaan over het gebruik van de grond en de
gebouwen, het beheer ervan, en de vergoeding die de erfpachter hiervoor
betaalt. In het contract staat vaak ook wat wel en niet mogelijk is op het terrein
(denk aan beplanting, bebouwing, bestrating, verlichting, etc.).

Looptijd erfpachtcontract
Een erfpachtcontract wordt meestal afgesloten voor een termijn van 30 jaar. In
de tussentijd kan een erfpachter zijn erfpachtzaak verkopen aan iemand anders.
Na 30 jaar wordt de erfpacht in de meeste gevallen voortgezet en wordt er een
nieuw contract gemaakt.

Soms vinden in een gebied veranderingen plaats, waardoor erfpacht niet meer
past bij de doelstellingen en bestemmingsplannen voor die plek. In dat geval
kan Staatsbosbeheer besluiten het contract niet voort te zetten. Dan krijgt de
erfpachter in de meeste gevallen een vergoeding voor de gebouwen – hierover
zijn in het contract afspraken gemaakt.

Waarom erfpacht
Staatsbosbeheer beheert ruim 265.000 hectare aan bijzondere natuurgebieden
en karakteristieke Nederlandse landschappen. Dat doen zij voor alle inwoners
van Nederland, voor en samen met de mensen die in deze gebieden leven,
wonen en werken. Erfpacht is een manier om wonen en ondernemen in
natuurgebieden van Staatsbosbeheer mogelijk te maken. Met behulp van
erfpacht kunnen ze goede afspraken maken over de inrichting en het gebruik van
de terreinen. Zo kunnen particulieren of ondernemers de gebouwen gebruiken
en zijn tegelijkertijd natuur en landschap voor de lange termijn gegarandeerd.

Bijzondere gebouwen in kwetsbare natuur
In veel natuurgebieden die Staatsbosbeheer beheert, staan bijzondere
gebouwen; van oude boswachterswoningen tot voormalige bedrijfsgebouwen
en monumenten. Vaak staan deze gebouwen op plekken met cultuurhistorische
betekenis. Staatsbosbeheer wil graag dat deze gebouwen worden gebruikt,
terwijl ze in kwetsbare natuurgebieden liggen.

Optimaal gebruik en oog voor de lange termijn
Staatsbosbeheer stelt gronden en gebouwen ter beschikking aan anderen via
bijvoorbeeld verhuur, pacht of erfpacht. Zo worden deze bijzondere plekken
goed benut, mét zorg voor de kwaliteit van het omliggende natuurgebied. Op
deze manier koppelt Staatsbosbeheer optimaal gebruik en beheer van de
terreinen aan langetermijndoelstellingen voor een groene, duurzame
leefomgeving voor mens, plant en dier.

Vruchtbare samenwerking
De missie van Staatsbosbeheer brengt met zich mee dat ze zich niet alleen op de
nabije toekomst richten, maar ook op de wereld over 30 of 50 jaar. Erfpacht past
goed bij het meerjarig karakter van deze taken en stelt mensen tegelijkertijd
in staat de gronden en gebouwen te gebruiken. Zo kan erfpacht leiden tot een
vruchtbare samenwerking.

Verdieping in erfpacht
Gezien het specifieke karakter van erfpacht wordt belangstellenden aangeraden
zich over erfpacht en de verplichtingen die hiermee samenhangen te informeren,
al dan niet met behulp van uw eigen adviseur(s).
Staatsbosbeheer heeft speciaal een dossier erfpacht online gezet, waarin veel
informatie wordt verstrekt. Wij raden u dan ook aan zich via de site van
Staatsbosbeheer te verdiepen in de materie.
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/erfpacht

Erfpacht Holdrostweg 1, Doetinchem
Juridische aspecten
De woning wordt op basis van erfpacht met een recht van opstal voor de
gebouwen uitgegeven. U koopt de gebouwen en krijgt de ondergrond in
erfpacht. Staatsbosbeheer en de erfpachter sluiten een overeenkomst tot
vestiging van een erfpachtrecht en vestiging van een afhankelijk recht van
opstal. In deze overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen tussen
partijen vastgelegd.
Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:
1.
De erfpachtcanon bedraagt € 6.434,- per jaar (aanvangscanon) en wordt
periodiek geïndexeerd en om de 10 jaar herzien.
2.
De erfpachtovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 30
jaar. Er wordt een afhankelijk recht van opstal gevestigd op grond waar
van de koper/erfpachter gedurende de tijd dat de erfpacht voortduurt
gerechtigd is tot de woning en de overige opstallen.
3.
Zonder toestemming van Staatsbosbeheer mag niet worden verhuurd,
verpacht, verkocht en/of vervreemd, terwijl Staatsbosbeheer eerste
recht van koop heeft.
4.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer
mogen de opstallen en het erf niet worden gewijzigd of verbouwd.

Bijlagen
- Kadastrale kaart en uittreksel
- Bestemmingsplan
- Energie index rapport
- Bouwtechnisch rapport
- Verkennend bodemonderzoek & nader asbestonderzoek
- Evaluatierapport sanering
- Brochure erfpacht van Staatsbosbeheer
- Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2015
met bijbehorende toelichting

Feiten & Cijfers
In kort bestek
Holdrostweg 1
7004 JK te Doetinchem
Kadastraal bekend:
Perceeloppervlakte:
Bouwjaar:
Kamers:
Energielabel:

Ambt-Doetinchem, sectie E, nummer(s) 432
2.830 m²
1965
4 (waarvan 3 slaapkamers)
C

Maatvoering
Woonoppervlakte:
Overige inpandige ruimte:
Gebouwgebonden ruimte
Externe bergruimte:
Inhoud:

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
ca. 116,27 m² *
ca. 8,96 m² *
ca. 0,00 m² *
ca. 45,64 m² *
ca. 461,00 m³ *

Indeling
Begane grond
Hal - toilet - woonkamer - woonkeuken - toegang tot de kelder - berging

Verdieping
Overloop - drie slaapkamers - badkamer
* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te
passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in meetuitkomsten
niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

€ 237.500,- k.k.

Bieden vanaf:		
Wanneer u een bieding doet verklaart u zich akkoord te zijn met de algemene voorwaarden erfpacht en
opstal Staatsbosbeheer 2015
Aanvangscanon:		

€

6.434,- per jaar

Witte Rentmeesters en Makelaars is een
allround rentmeesterskantoor. Het accent
in de werkzaamheden ligt op het beheer
van particuliere landgoederen en de advisering bij aan- en verkoop van agrarisch
onroerend goed. De makelaardij vormt
een logisch vervolg op deze activiteiten.
Het betreft voornamelijk aan- en verkoop
van bijzondere objecten in het exclusieve
segment, zoals landgoederen, boerderijen
en monumenten.
Witte Rentmeesters en Makelaars is
uitstekend ingevoerd op het gebied van
landelijke objecten. Bij de begeleiding,
het adviseren, onderhandelen en correct
afwikkelen van de transacties maakt
Witte
Rentmeesters
en
Makelaars
gebruik van de ruime ervaring die
gedurende vele jaren is opgebouwd.

Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: mee

432

1

0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 juli 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

AMBT-DOETINCHEM
E
432

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Regels
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1
plan
het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 van de gemeente Doetinchem;
1.2
bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0222.R07B300A-0001 met de bijbehorende regels (en bijlagen);
1.3
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;
1.4
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding als het een vlak betreft;
1.5
aangebouwd bijbehorend bouwwerk
een bijbehorend bouwwerk dat met minimaal één gevel tegen de gevel van het hoofdgebouw
is gebouwd. Dit op een zodanige wijze dat een rechtstreekse - voor mensen toegankelijke interne verbinding tussen beide gebouwen mogelijk is;
1.6
aan huis gebonden bedrijf
het beroepsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid
door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de
aangebouwde bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie kan worden
uitgeoefend;
1.7
aan huis gebonden beroep
een dienstverlenend beroep, waaronder een vrij beroep, dat in of bij een woning wordt
uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een
ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.8
afhankelijke woonruimte
een bijbehorend bouwwerk of een deel van een bijbehorend bouwwerk, waarin uit een
oogpunt van mantelzorg, een gedeelte van de huishouding is gehuisvest;
1.9
agrarische bedrijvigheid
bedrijvigheid, geheel of overwegend gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van
agrarische producten, zoals het telen van gewassen, het fokken en/of houden van dieren,
waaronder productiegerichte paardenhouderijen;
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1.10 agrarisch technisch bedrijf
een bedrijf waar agrarische bedrijvigheid wordt gecombineerd met het ontwikkelen en
maken van technische apparatuur en aanverwante produkten voor agrarische bedrijven;
1.11 ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.12 antennedrager
antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;
1.13 antenne-installatie
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in
een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende
bevestigingsconstructie;
1.14 archeologisch deskundige
de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en
wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische
monumentenzorg;
1.15 archeologische verwachting
een gebied met een daaraan toegekende hoge, middelmatige of lage archeologische
verwachting in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied te verwachten
overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;
1.16 archeologische waarde
een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en
studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of
activiteiten uit het verleden;
1.17 archeologisch onderzoek
onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of
begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de
Archeologische Kwaliteit (CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex
artikel 39 Monumentenwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse
Archeologie;
1.18 bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.19 bebouwingspercentage
een percentage, dat de grootte van het deel van een bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal
mag worden bebouwd met gebouwen en andere bouwwerken geen gebouwen zijnde;
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1.20 bed & breakfast-accommodatie
een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening, gericht op het
bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. Hieronder wordt
niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of
seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur;
1.21 bedrijf
een zelfstandige productie-eenheid;
1.22 bedrijfsvloeroppervlakte
de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een (dienstverlenend)
bedrijf of instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;
1.23 bedrijfswoning (dienstwoning)
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, alleen bedoeld voor (het huishouden
van) een persoon en zijn gezin, van wie de huisvesting daar in verband met de bestemming
noodzakelijk is;
1.24 beperkt kwetsbaar object
object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
1.25 bestaand
bestaand op het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
1.26 bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;
1.27 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.28 bijbehorend bouwwerk (bijgebouw)
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander
bouwwerk, met een dak;
1.29 boeiboord
opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal;
1.30 bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen van een standplaats;
9
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

1.31 bouwgrens
de grens van een bouwvlak;
1.32 bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met
uitsluiting van onderbouw en zolder;
1.33 bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.34 bouwperceelgrens
de grens van een bouwperceel;
1.35 bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.36 bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op
de grond;
1.37 bos
elk terrein waarop bosbouw wordt uitgeoefend, zijnde het geheel van bedrijfsmatige
handelingen en activiteiten gericht op de duurzame instandhouding en ontwikkeling van
bestaande en nieuwe bossen ten behoeve van één of meer van de volgende functies en
aspecten: natuur, houtproductie, landschap, milieu, waaronder begrepen waterhuishouding,
en recreatie;
1.38 commerciële dienstverlening
het bedrijfsmatig en tegen betaling aanbieden en verlenen van op publiek gerichte, al dan niet
maatschappelijke en/of medische diensten, niet zijnde goederen, aan personen die deze
diensten aanwenden anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.39 dagrecreatie
recreatie in de vorm van:
a. extensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op natuurbeleving en
landschapsbeleving zoals wandelen en fietsen;
b. intensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig aantrekken van
(grote) groepen mensen zoals een attractiepark en een dierentuin;
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1.40 detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ter verkoop), verkopen,
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit, waaronder perifere detailhandel, volumineuze detailhandel, tuincentrum en
supermarkt;
1.41 dienstverlening
hulp die een persoon, instantie of onderneming bedrijfsmatig biedt aan de klant;
1.42 druiplijn
onderste horizontale lijn van een dakvlak dat geen goot heeft, bijvoorbeeld een rieten dak;
1.43 ééngezinshuis
een gebouw dat bestaat uit één woning;
1.44 erf
al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw
en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor
zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting
niet verbieden;
1.45 erker
een erker of een uitgebouwd venster is een in plattegrond recht-, drie-, veelhoekige of
halfronde uitbreiding van een ruimte in een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en in open
verbinding staat met de bedoelde ruimte. De buitenzijde bestaat uit (een borstwering en)
raamconstructies (wanden die grotendeels bestaan uit glas);
1.46 escortbedrijf
de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de
bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;
1.47 garagebedrijf
een bedrijf dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor verkoop, onderhoud en reparatie
van motorvoertuigen, niet zijnde een carrosseriebedrijf en/of verfspuitinrichting, al dan niet
met een verkooppunt voor motorbrandstoffen;
1.48 gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
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1.49 geluidsgevoelig object
woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in
artikel 1 van de Wet geluidhinder;
1.50 gestapelde woning
een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen
woningen omvat, al dan niet met de daarbij behorende bergingen;
1.51 gevellijn
de als zodanig aangeduide lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn
georiënteerd;
1.52 groepsaccommodatie
een zelfstandige verblijfsaccommodatie die naar afmetingen en inrichting specifiek bedoeld is
voor een grotere groep van personen, tot uitdrukking komend in o.a. gezamenlijke faciliteiten
voor logies, dagverblijf en maaltijdbereiding;
1.53 grondgebonden agrarisch bedrijf
een agrarisch bedrijf waarbij de bedrijfsvoering geheel of nagenoeg geheel afhankelijk is van
de grond als agrarisch productiemiddel;
1.54 hoofdgebouw
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of
toekomstige bestemming van een perceel en, als meer gebouwen op het perceel aanwezig
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is;
1.55 horeca categorie 1
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het
bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccomodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van
nachtverblijf; de volgende specifieke vormen worden onder horeca categorie 1 begrepen:
a. dagzaak: een horecabedrijf dat is ingericht op het nuttigen van koffie, thee, frisdranken,
kleine maaltijden en dergelijke, zoals een dag-, eet- of grand café, lunchroom, koffie- en
theehuis, ijssalon, waarvan de openingstijden grotendeels overeenkomen met die van
een winkel;
b. hotel: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht)
met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie
ter plaatse;
c. pension: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies voor
langere tijd met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan
de logerende gasten;
d. restaurant: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden
voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en
niet-alcoholische dranken;
e. snackbar/cafetaria: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van
etenswaren al dan niet voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het
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verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken;
1.56 horeca categorie 2
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en/of dranken waarbij het
doen beluisteren van muziek een wezenlijk onderdeel vormt; de volgende specifieke vormen
worden onder horeca categorie 2 begrepen:
a. bar: een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en kleine
etenswaren voor gebruik ter plaatse, maar niet tussen 02.00 uur en 06.00 uur, waarbij
het accent ligt op het verstrekken van dranken;
b. nachtbar: een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en kleine
etenswaren voor gebruik ter plaatse, ook tussen 02.00 uur en 06.00 uur, waarbij het
accent ligt op het verstrekken van dranken;
c. café: een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel
heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie
ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter
plaatse bereid;
d. discotheek/bar-dancing: een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van
dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van overwegend
mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel
vormen;
1.57 horeca categorie 3
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het
bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccomodatie; de volgende specifieke vormen worden
onder horeca categorie 3 begrepen:
a. zalencentrum/partycentrum: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het ter
beschikking stellen van ruimte(n) voor onder andere feesten en vergaderingen waarbij
consumpties, kleine etenswaren en/of maaltijden worden verstrekt;
b. congrescentrum: een bedrijf waarin ten minste één grote zaal is voor het houden van
bijeenkomsten al dan niet met aanwezigheid een cateringbedrijf voor alle eten en drinken
voor de bezoekers zorg draagt;
1.58 instellingen voor cultuur en ontspanning
culturele voorzieningen en voorzieningen voor ontspanning, waaronder dagrecreatie, of een
combinatie daarvan;
1.59 intensieve veehouderij
een agrarisch bedrijf of een deel daarvan waar ten minste 250 m 2 aan
bedrijfsvloeroppervlakte aanwezig is en dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet
milieubeheer, waar geen melkrundvee, schapen, paarden of dieren ‘biologisch’ worden
gehouden en waar geen dieren worden gehouden uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve
van natuurbeheer;
1.60 inwoning
vorm van huisvesting in een bestaande woning en/of de bijbehorende bouwwerken, dat op
grond van het bestemmingsplan bij recht is toegestaan;
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1.61 kantoor
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of alleen in ondergeschikte
mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;
1.62 kantoor- of praktijkruimte aan huis
een beroepswerkruimte die wordt gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden
beroep of bedrijf of vrij beroep;
1.63 kwetsbaar object
object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
1.64 lessenaarsdak
een dakvorm die bestaat uit alleen één dakvlak of dakschild, dat onder een zekere helling is
aangebracht;
1.65 maaiveld
bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft;
1.66 maatschappelijke voorzieningen
educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke voorzieningen evenals voorzieningen
voor openbare dienstverlening, of een combinatie daarvan, alsook ondergeschikte
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;
1.67 mantelzorg
het bieden van zorg aan iedereen die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband (dus niet professioneel);
1.68 mogelijkheden voor ontmoeting
terrassen, standplaatsen voor de ambulante handel, weekmarkten, rommelmarkten,
braderieën, kermissen, volksfeesten, stadsfeesten, straattheater, openluchtfestivals, fancy
fairs, circussen, stadspromotionele activiteiten (bijvoorbeeld tijdelijke ijsbaan), e.d.;
1.69 naar de weg gekeerde bouwgrens (voorgevelrooilijn)
een lijn van een bouwvlak, gekeerd naar de weg, die niet door gebouwen mag worden
overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten;
1.70 onderbouw
een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant
minder dan 1,20 m boven peil is gelegen;

14
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

1.71 ondergronds bouwwerk
een gedeelte van een bouwwerk, dat geheel onder het niveau van het bestaande maaiveld zit
of daarmee gelijk ligt, waarbij de oppervlakte bepaald is aan de hand van de berekening van
de onderbouwde terreinoppervlakte;
1.72 openbaar toegankelijk gebied
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, maar ook
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek
algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen alleen bedoeld voor de ontsluiting van
percelen door langzaam verkeer;
1.73 overkapping
een bouwwerk met een open constructie;
1.74 paardenhouderij
a. gebruiksgerichte paardenhouderij: paardenhouderij waar het berijden van de paarden
door een ruiter/amazone in het kader van recreatie en sport centraal staat en waar
instructie van de ruiter/amazone het belangrijkste element is;
b. productiegerichte paardenhouderij: paardenhouderij 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;
1.75 peil
a. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang vermeerderd met 0,30 m;
b. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de
bouw;
c. als in of op het water wordt gebouwd: het gemiddeld waterpeil ter plaatse;
d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: het hoogste punt van het aansluitende
afgewerkte bouwperceel (incidentele verhogingen niet meegerekend);
1.76 perifere detailhandel
detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen en detailhandel in ABC-goederen (auto's,
boten en caravans), tuinbenodigdheden, bouwbenodigdheden, grove bouwmaterialen,
keukens en sanitair, maar ook woninginrichting waaronder meubels, die vanwege de omvang
en aard van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling (en
daarom niet binnen de aangewezen winkelconcentratiegebieden gevestigd kunnen worden);
1.77 plattelandswoning
een woning die valt onder het regime van de Wijziging Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht inzake de planologische status van gronden alsmede aanpassingen van
plattelandswoningen ('Wet Plattelandswoningen');
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1.78 praktijkruimte
een beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte, gelegen in of aansluitend aan een woning voor de
uitoefening van medische, paramedische en andere vrije beroepen en/of administratieve of
daarmee gelijk te stellen beroepen;

1.79 reclamezuil
een rechtopstaand bouwwerk geen gebouw zijnde dat aanmerkelijk hoger is dan breed voor
de uiting van reclame;
1.80 recreatieve inrichting
instelling voor recreatie, ontspanning en vrijetijdsbesteding;
1.81 recreatiewoning
een gebouw, uitsluitend bestemd om te dienen voor recreatief woonverblijf door een
persoon, gezin of andere groep van personen, die zijn/hun vaste woon- of verblijfplaats
elders heeft/hebben;
1.82 rijbaan
elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van fietspaden;
1.83 (rij)wegen
alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin
gelegen bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;
1.84 ruimtelijke uitwerking
de aard, de omvang, de intensiteit, maar ook de ruimtelijke uitstraling van het gebruik en/of
de functie van gronden en/of bouwwerken;
1.85 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;
onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:
a. een seksbioscoop;
b. een seksautomatenhal;
c. een sekstheater;
d. een parenclub;
e. een (raam)prostitutiebedrijf, waaronder ook begrepen een erotische massagesalon;
al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met een sekswinkel, met uitzondering
van thuisprostitutie;
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1.86 stacaravan
een als een gebouw aan te merken caravan, uitsluitend bestemd om te dienen voor
recreatief woonverblijf door een persoon, gezin of andere groep van personen, die zijn/hun
vaste woon- of verblijfplaats elders hebben;
1.87 straatmeubilair
bij of op de weg behorende bouwwerken zoals verkeersgeleiders, zitbanken, reclamezuilen,
bloembakken, ondergrondse vuilcontainers en cocons van vuilcontainers;
1.88 thuisprostitutie
een vorm van prostitutie, waarbij de seksuele dienstverlening plaatsvindt op het woonadres
van de prostituee en waarbij ook alleen door deze prostituee op dit adres wordt gewerkt als
prostituee;
1.89 tijdelijke woonunit
een demontabel en/of relatief eenvoudig verwijderbaar gebouw voor huisvesting voor
mantelzorg onder welke benaming ook aangeduid, doch in het spraakgebruik als woonunit
wordt aangemerkt, bestaande uit één bouwlaag, geschikt en ingericht ten dienste van woon-,
dag- en/of nachtverblijf;
1.90 toegangspartij
een toegangspartij of een uitgebouwde toegang is een uitbreiding van de toegangsruimte (hal)
van een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en al dan niet in open verbinding staat met die
ruimte;
1.91 van de weg afgekeerde bouwgrens (achtergevelrooilijn)
een lijn van een bouwvlak, evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens, die niet door
hoofdgebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten;
1.92 verblijfsrecreatie
vormen van vrijetijdsbesteding waarbij ook in overnachtingsmogelijkheden is voorzien;
1.93 vliering
bergruimte onder het dak en niet voor bewoning geschikt;
1.94 volumineuze detailhandel
detailhandel in volumineuze goederen;
1.95 volumineuze goederen
goederen waarvoor, voor de tentoonstelling of opslag ervan, een groot vloeroppervlak nodig
is, zoals auto's, boten, caravans, landbouwvoertuigen en aanverwant;
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1.96 voorgevel
de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw, of als het een gebouw betreft met
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden
aangemerkt;
1.97 vrij beroep
een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik
wordt gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische of een hogere
beroepsopleiding (zie bijlage 5);
1.98 vrije beroepsbeoefenaar
iemand die wordt ingehuurd om zijn/haar individuele persoonlijke, artistieke en/of
academische kwaliteiten;
1.99 woning
een complex van ruimten, alleen bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke
huishouding, woonwagens niet inbegrepen;
1.100 woonfunctie
wonen in enge zin;
1.101 woonwagen
een voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en
op een daartoe bestemd perceel is geplaatst;
1.102 woonwagenstandplaats
een kavel, waarop nutsvoorzieningen aanwezig zijn, bestemd voor het plaatsen van een
woonwagen;
1.103 zolder
ruimte(n) in een gebouw die geheel is (zijn) afgedekt met veelal schuine daken en die in
functioneel opzicht deel uitmaakt (uitmaken) van de daaronder gelegen bouwlaag of
bouwlagen;
1.104 zorgwoning
een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw voor de huisvesting van personen
die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/of lichamelijke verzorging nodig
hebben; de verzorging vindt voortdurend plaats en in het gebouw is afzonderlijke ruimte
voor de verzorging aanwezig.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
de afstand van een bouwwerk tot een perceelsgrens
de kortste afstand tussen enig punt van een bouwwerk en een perceelsgrens;
2.2
de bebouwde oppervlakte van een perceel of ander terrein
de som van de oppervlakten van alle op een perceel of een ander terrein gelegen gebouwen
en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 1 m boven peil neerwaarts geprojecteerd en
buitenwerks gemeten;
2.3
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,
antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.4
de breedte van een bouwwerk
van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke
scheidingsmuur, met dien verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen of
verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte;
2.5
de bruto-vloeroppervlakte (b.v.o.)
de som van de horizontale vloeroppervlakten van de bouwlagen, met inbegrip van de daarbij
behorende kantoren, magazijnen, werkplaatsen en overige dienstruimten, buitenwerks
gemeten;
2.6
de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; bij een 'half-ronde' of anderszins
gebogen kapvorm, wordt de dakhelling berekend als de hoek tussen lijn welke de goothoogte
en het hoogste punt van het bouwwerk verbindt ten opzichte van het horizontale vlak;
2.7
de gebruiksoppervlakte van een intensieve veehouderij
de oppervlakte van het bouwperceel, uitgezonderd de bedrijfswoning met bijbehorende tuin
en bouwwerken, kuilvoerplaten- en sleufsilo's; met dien verstande dat daar waar sprake is
van een combinatie van een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en intensieve
veehouderij de oppervlakte van het bouwperceel uitgezonderd de bedrijfswoning met
bijbehorende tuin en bouwwerken, kuilvoerplaten- en sleufsilo's worden meegerekend
volgens de berekening:
a. de staloppervlakte van intensieve veehouderij wordt gedeeld op de som van de
staloppervlakte van intensieve veehouderij en de gebruiksoppervlakte van het
grondgebonden agrarisch bedrijfsvoering gezamenlijk;
b. de factor die tot stand komt op grond van de berekening onder a wordt
vermenigvuldigd met de gezamenlijke oppervlakte van het bouwperceel, uitgezonderd de
bedrijfswoning met bijbehorende tuin en bouwwerken, kuilvoerplaten- en sleufsilo's;
c. de uitkomst van het bepaalde onder b betreft de gebruiksoppervlakte van intensieve
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veehouderij;
2.8
de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte
bouwonderdelen; bij afgeknotte schilddaken is de onderste goothoogte maatgevend, onder
de voorwaarde dat de dakhelling van alle dakvlakken maximaal 60º is;
2.9
de hoogte van een windturbine
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine;
2.10 de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; de inhoud van een
eventueel ondergronds bouwwerk niet meegerekend;
2.11 de netto-vloeroppervlakte (n.v.o.)
de som van de horizontale vloeroppervlakten van de tot een gebouw behorende
binnenruimten, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande
scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten, een en ander conform NEN
2580:2007, onderdelen 4.3.1 en 4.3.2;
2.12 de onderbouwde terreinoppervlakte
de som van de oppervlakten van de delen van een gebouw, die zich geheel onder het niveau
van het maaiveld bevinden en daar niet mee gelijk liggen of erboven uitsteken, voor zover
deze oppervlakte binnen de terreinoppervlakte is gelegen. Bij de bepaling van de
onderbouwde terreinoppervlakte wordt niet meegerekend:
een ondergeschikt bouwdeel, waarvan de verticale projectie op het horizontale vlak
kleiner is dan 4 m 2;
een uitkragend constructiedeel, waarvan de breedte van de verticale projectie op het
horizontale vlak kleiner is dan 0,75 m;
2.13 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;
2.14 de oppervlakte van een overkapping
tussen de rand van het dakvlak, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het
afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.15 de verkoopvloeroppervlakte (v.v.o.)
de som van de horizontale vloeroppervlakten van ruimten die rechtstreeks ten dienste staan
van de detailhandelsactiviteiten en voor publiek toegankelijk zijn (kantoren, magazijnen en
overige dienstruimten worden hieronder niet begrepen), binnenwerks gemeten;
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2.16 de vloeroppervlakte van een woning
de som van de horizontale vloeroppervlakten van de voor bewoning bestemde vertrekken
van een woning, waaronder mede moeten worden verstaan keukens, slaapvertrekken,
gangen, toiletten, bad- en doucheruimten en zolders welke gebruikt worden als berging,
maar ook inpandige of aangebouwde bergingen die op grond van het bestemmingsplan
verbouwd mogen worden tot woonruimte, binnenwerks gemeten;
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Hoofdstuk 2
Artikel 3

Bestemmingsregels

Agrarisch

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarische bedrijvigheid, met dien verstande dat geen intesieve veehouderij is toegestaan
ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij uitgesloten';
b. nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, opgenomen in de Lijst van
neven-/hergebruiksactiviteiten (bijlage 6);
c. een kampeerterrein voor maximaal 25 standplaatsen uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'kampeerterrein';
d. een recreatiewoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
e. een groepsaccommodatie uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
recreatie - groepsaccommodatie';
f. een agrarisch technisch bedrijf uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
g. bedrijfswoningen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
h. een plattelandswoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
wonen - plattelandswoning';
i. bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bestemming 'Wonen';
j. het hobbymatig houden van dieren en telen van gewassen;
k. extensieve dagrecreatie, fiets- en wandelpaden en picknickplaatsen;
l. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
m. groen-, natuur- en nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
3.2

Bouwregels

3.2.1 Algemeen
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Agrarisch' worden gebouwd.
3.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de navolgende regels:
a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak met dien verstande dat ter
plaatse van de aanduiding 'silo' geen andere bebouwing is toegestaan dan
kuilvoerplaatsen;
b. de gezamenlijke oppervlakte van kassen mag maximaal 300 m 2 per bouwvlak bedragen,
tenzij op de plankaart anders is aangegeven met de aanduiding 'maximale oppervlakte
(m2)';
c. mest/co-vergistingsinstallaties zijn toegestaan als voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
1. er kan geen installatie worden gevestigd in gebieden met de aanduiding 'milieuzone grondwaterbeschermingsgebied' (37.2) of 'veiligheidszone - lpg' (37.5) of gronden
met de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' of 'Leiding - Hoogspanningsverbinding';
2. er is sprake van een installatie die dierlijke meststof produceert en gericht is op een
bedrijfseigen activiteit, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in:
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categorie A: verwerken eigen geproduceerde mest en toevoegen van eigen en/of
van derden afkomstige plantaardige materialen; het restproduct wordt op de
gronden van het eigen bedrijf gebruikt;
categorie B: verwerken eigen geproduceerde mest en toevoegen van eigen en/of
van derden afkomstige plantaardige materialen; het restproduct wordt op de
gronden van het eigen bedrijf gebruikt of naar derden afgevoerd;
categorie C: verwerken aangevoerde mest en toevoegen van eigen en/of van
derden afkomstige plantaardige materialen; het restproduct wordt op de
gronden van het eigen bedrijf gebruikt;
3. de maximale verwerkingscapaciteit van de installatie is 35 ton dierlijke mest per dag;
4. de installatie levert geen nieuwe belemmeringen op voor de omgeving en kan ook op
basis van milieueisen;
5. de installatie heeft geen negatief effect op de verkeerskundige situatie van de
omgeving;
6. er zijn geen nevenactiviteiten bij het agrarische bedrijf aanwezig, als bedoeld in 3.1
sub b;
d. de goothoogte mag maximaal 6 m bedragen;
e. de bouwhoogte mag maximaal 11 m bedragen;
f. in afwijking van het bepaalde onder e mag de bouwhoogte van kassen maximaal 6 m
bedragen;
g. in afwijking van het bepaalde onder a, d en e mag ter plaatse van de aanduiding
'kampeerterrein' ten dienste van het kampeerterrein bebouwing met een oppervlakte
van maximaal 50 m 2, een goothoogte van maximaal 3 m en een bouwhoogte van
maximaal 6 m aanwezig zijn.
3.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. per bouwvlak mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is
toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden', maximaal het daar aangegeven
aantal bedrijfswoningen is toegestaan;
c. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
d. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
e. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
3.2.4 Recreatiewoning en groepsaccommodatie
Voor het bouwen van een recreatiewoning en een groepsaccommodatie gelden de
navolgende regels:
a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlakte;
b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande hoogte.
3.2.5 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning gelden de regels in
artikel 20.2.3 van de bestemming 'Wonen', met dien verstande, dat realisatie uitsluitend is
toegestaan binnen het bouwvlak.
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3.2.6 Bouwwerken geen gebouwen zijnde:
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. realisatie van kuilvoerplaatsen, tunnelkassen, mestopslag en silo's is uitsluitend toegestaan
binnen het bouwvlak;
b. de bouwhoogte mag maximaal 1,2 m bedragen;
c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak en op ten minste 1 m achter de
naar de weg gekeerde bouwgrens, maximaal 2 m bedragen;
2. bouwwerken voor kuilvoerplaatsen maximaal 3 m bedragen;
3. bouwwerken voor mestopslag en kassen maximaal 6 m bedragen;
4. silo's, luchtwassers, antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en
vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
5. windmolens maximaal 15 m bedragen.
3.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.2, nadere
eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan en met dien verstande dat, bij de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie' uitdrukkelijk rekening moet worden
gehouden met de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en een advies moeten
worden ingewonnen bij commissie Welstand en Monumenten.
3.4
Afwijken van de bouwregels
Naast de hieronder opgenomen afwijkingen, zijn ook de afwijkingen in artikel 38.2.1, 38.2.2,
38.2.3 en 38.2.5 van toepassing, voor zover zij gelden voor de bestemming 'Agrarisch'.
3.4.1 Mestopslag en kuilvoerplaatsen buiten het bouwvlak
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.6
sub a voor het bouwen van een mestopslag en/of kuilvoerplaatsen buiten het bouwvlak,
onder voorwaarden dat:
a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen
betreffende beschaduwing en gebruiksmogelijkheden van die percelen;
b. maximaal één mestopslag buiten het bouwvlak kan worden gerealiseerd met een inhoud
van maximaal 1.000 m 3 en een bouwhoogte van maximaal 5 m;
c. de kuilvoerplaatsen buiten het bouwvlak een gezamenlijke oppervlakte van maximaal
250 m2 mogen hebben en een bouwhoogte van maximaal 2 m;
d. geen verkeersonveilige situatie ontstaat;
e. als de locatie is gelegen binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of 'ehs natuur', moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt van de
kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
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3.4.2 Bijbehorende bouwwerken voor de bestemming 'Wonen'
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de eis dat bijbehorende
bouwwerken bij woningen moeten worden gerealiseerd op het bestemmingsvlak van de
bestemming 'Wonen', onder voorwaarden dat:
a. aangetoond is dat op de locatie in het verleden een gebouw heeft gestaan en herbouw
het vanuit cultuurhistorisch perspectief een meerwaarde heeft;
b. het bouwwerk aansluit bij de vorm en massa van het oorspronkelijke bouwwerk;
c. de oppervlakte van het bijbehorende bouwwerk meetelt bij de maximaal toelaatbare
oppervlakten voor bijbehorende bouwwerken in artikel 20.2.3;
d. als de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of 'ehs natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt van de
kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen .
3.5

Specifieke gebruiksregels

3.5.1 Algemeen
Per bouwvlak is maximaal één agrarisch bedrijf toegestaan.
3.5.2 Intensieve veehouderij
De gebruiksoppervlakte van een intensieve veehouderij mag maximaal 1 hectare bedragen,
met uitzondering van:
a. de bestaande bedrijven met een grotere gebruiksoppervlakte;
b. de bestaande bedrijven met een kleinere gebruiksoppervlakte, zoals bedoeld in
artikel 37.3.
3.5.3 Nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf
Voor het uitoefenen van nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf gelden de navolgende
voorwaarden:
a. uitsluitend nevenactiviteiten genoemd in de Lijst van neven-/hergebruiksactiviteiten
(bijlage 6) zijn toegestaan;
b. in 'ehs - natuur' is alleen verblijfs-, dagrecreatie en zorg toegestaan;
c. nevenactiviteiten in de open lucht zijn niet toegestaan, met uitzondering van
nevenactiviteiten in de open lucht behorend bij dagreactie, verblijfsrecreatie of
zorgactiviteiten tot een te gebruiken oppervlakte van maximaal 200 m 2;
d. de oppervlakte van de nevenactiviteiten mag maximaal 50 % van de oppervlakte van de
bestaande bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
bedragen onder voorwaarde dat de gezamenlijke oppervlakte van de nevenactiviteit(en)
niet meer mag bedragen dan 350 m 2;
e. verblijfsrecreatie is alleen toegestaan:
1. in de bestaande bedrijfswoning en de daaraan aangebouwde bijbehorende
bouwwerken, zonder dat dit ten koste gaat van de woonfunctie van de
bedrijfswoning;
2. in een monument, of;
3. in een gebouw ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden'.
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3.5.4 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
3.6
Afwijken van de gebruiksregels
Naast de hieronder opgenomen afwijkingsmogelijkheden, zijn ook de afwijkingsmogelijkheden
in artikel 38.3 van toepassing, voor zover van toepassing op de bestemming 'Agrarisch'.
3.6.1 Intensieve veehouderijen
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
3.5.2 voor het vergroten van de gebruiksoppervlakte ten behoeve van een intensieve
veehouderij met maximaal 10 %, onder voorwaarden dat:
1. de vergroting noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan, bij of krachtens wettelijk
voorschrift bepaalde eisen ten aanzien van dierenwelzijn en/of veterinaire
gezondheid zonder toename van het aantal dierplaatsen;
2. de belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet in
onevenredige mate worden geschaad;
b. als de onder a. genoemde afwijkingsmogelijkheid geen soelaas biedt, dan kan het bevoegd
gezag onder dezelfde voorwaarden afwijken met meer dan 10 %.
3.6.2 Nevenactiviteiten
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.5.3
voor het bij een agrarisch bedrijf toestaan van nevenactiviteiten die behoren tot de Lijst van
neven-/hergebruiksactiviteiten zoals deze is opgenomen in bijlage 6 en die in deze lijst voor
nevenactiviteiten zijn aangeduid,
1. met een oppervlakte groter dan 350 m 2, en/of;
2. het uitoefenen van nevenactiviteiten in de open lucht, en/of;
3. verblijfsrecreatie in een ander gebouw dan de bestaande bedrijfswoning, een monument
of een gebouw aangeduid met 'cultuurhistorische waarden';
onder voorwaarden dat:
a. de oppervlakte van de nevenactiviteit(en) maximaal 50 % van de oppervlakte van de
bestaande gebouwen mag bedragen, onder voorwaarde dat de gezamenlijke oppervlakte
van de nevenactiviteit(en) niet meer mag bedragen dan in de hiernavolgende tabel, zoals
die geldt voor de aangeduide deelgebieden, is weergegeven en met dien verstande dat bij
een combinatie van meer(dere) nevenactiviteiten maximaal de laagste oppervlaktenorm
is toegestaan:
Maximale oppervlakte
'ehs - natuur'
'reconstructiewetzone nevenactiviteit(en) in m2
'ehs - verweving'
verwevingsgebied'
'ehs - ecologische
'waardevol landschap'
verbinding'
Verblijfsrecreatie

500

750

Dagrecreatie

500

750

Zorg

500

750

x

500

Opslag
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Overige nevenactiviteiten
x
500
b. nevenactiviteiten in de open lucht zijn niet toegestaan, activiteiten in de open lucht
behorend bij verblijfsrecreatie, dagrecreatie of zorgactiviteiten zijn wel toegestaan tot een
te gebruiken oppervlakte van maximaal 200 m2;
c. nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan wanneer is aangetoond dat het functioneren
of kunnen functioneren van de Ecologische Hoofdstructuur niet wordt geschaad voor
zover de locatie is gelegen in 'ehs - natuur, 'ehs - verweving' of 'ehs - ecologische
verbinding';
d. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die
voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
e. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) van ondergeschikte betekenis is aan het agrarisch
bedrijf en de agrarische bedrijfsfunctie in bedrijfseconomische, ruimtelijke en visuele zin
primair blijft;
f. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de
parkeerbalans, casu quo primair binnen het bouwvlak moet worden geparkeerd door
gebruiker én bezoekers;
g. ruimtelijke ingrepen mogen niet leiden tot verlaging van de grondwaterstanden in natte
natuurgebieden, gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur';
h. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de
verkeersafwikkeling, casu quo niet onevenredig veel extra verkeer mag worden
aangetrokken;
i. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast.
3.6.3 Kamperen bij de boer
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.5.3
voor het bij een agrarisch bedrijf toestaan van een kampeerterrein, onder voorwaarden dat:
a. de gronden welke in gebruik genomen gaan worden ten behoeve van kamperen binnen
het bouwvlak liggen dan wel daar direct op aansluiten;
b. ten hoogste 25 kampeerplaatsen zijn toegestaan;
c. kamperen uitsluitend mag plaatsvinden in de periode van 15 maart tot en met
31 oktober;
d. gebouwen, zoals sanitaire ruimten, zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met
dien verstande dat:
1. de maximale oppervlakte 150 m 2 mag bedragen;
2. de goothoogte maximaal 3 meter mag bedragen;
3. de bouwhoogte maximaal 6 mag bedragen;
e. het kamperen van ondergeschikte betekenis is aan het agrarisch bedrijf en de agrarische
bedrijfsfunctie in ruimtelijke en visuele zin primair blijft;
f. het kampeerterrein na realisatie landschappelijk is ingepast op een wijze die voldoet aan
het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
g. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
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3.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

3.7.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
3.7.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 3.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. deel uit maken van het normale onderhoud;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning of aanschrijving
van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die getroffen zijn door een calamiteit en blijkens een advies van de commissie
Welstand en Monumenten geen cultuurhistorische waarde meer hebben;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
3.7.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.7.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
e. vooraf advies is ingewonnen bij de monumentendeskundige van de commissie Welstand
en Monumenten;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft;
h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
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i.

het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft;
de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.

3.8
Wijzigingsbevoegdheid
Naast de hieronder genoemde wijzigingsbevoegdheden zijn ook de wijzigingsbevoegdheden
in artikel 39 van toepassing, voor zover zij gelden voor de bestemming 'Agrarisch'.
3.8.1 Veranderen en/of vergroten bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, de vorm van het bouwvlak veranderen of het bouwvlak
vergroten, onder voorwaarden dat:
a. de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;
b. vaststaat dat daarvoor de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet hetzij
niet nodig is hetzij is of zal worden verleend;
c. het bouwvlak na wijziging voor minstens 50 % het oorspronkelijke bouwvlak overlapt;
d. geen gebouw door de wijziging buiten het bouwvlak komt te liggen;
e. de oppervlakte van het bouwvlak tot 1,5 hectare mag worden vergroot, met dien
verstande dat wanneer de bestaande oppervlakte reeds meer bedraagt dan 1,2 hectare,
die oppervlakte met ten hoogste 25 % mag worden vergroot, met dien verstande dat het
bepaalde in 3.5.2 onverminderd van toepassing blijft;
f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
g. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die
voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
h. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen ;
i. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
j. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is;
k. bij vergroting van het bouwvlak door het college advies wordt ingewonnen bij een
extern deskundige adviesbureau.
3.8.2 Mest/co-vergistingsinstallatie buiten het bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, aansluitend aan een agrarisch bouwvlak de aanduiding 'specifieke
vorm van agrarisch - mest/co-vergisting' toevoegen, onder voorwaarden dat:
a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen
betreffende beschaduwing en gebruiksmogelijkheden van die percelen;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten hoogste 500 m 2 mag bedragen;
c. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen;
d. het gestelde in lid 3.2.2 sub c, d en e is van overeenkomstige toepassing.
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3.8.3 Nevenactiviteiten
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, op een agrarisch bouwvlak nevenactiviteiten toestaan die behoren
tot de Lijst van neven-/hergebruiksactiviteiten zoals deze is opgenomen in bijlage 6 en die in
deze lijst voor nevenactiviteit zijn aangeduid, door toekenning van een specifieke aanduiding
gerelateerd aan de beoogde nevenactiviteit(en), onder voorwaarden dat:
a. de oppervlakte van de nevenactiviteit(en) maximaal 50 % van de oppervlakte van de
bestaande gebouwen mag bedragen, onder voorwaarde dat de gezamenlijke oppervlakte
van de nevenactiviteit(en) niet meer mag bedragen dan in de hiernavolgende tabel, zoals
die geldt voor de aangeduide deelgebieden, is weergegeven en met dien verstande dat bij
een combinatie van meer(dere) nevenactiviteiten maximaal de laagste oppervlaktenorm
is toegestaan:
maximale
gebiedsaanduiding
oppervlakte in m2
'ehs natuur'
nevenactiviteit

'ehs - verweving'
'ehs - ecologische
verbinding'

'reconstructiewetzone
- verwevingsgebied '
'waardevol landschap'

verblijfsrecreatie

x

750

x

dagrecreatie

x

750

x

zorg

x

750

x

opslag

x

500

750

overige
x
500
750
nevenactiviteiten
b. voor zover de dag- en verblijfsrecreatie of zorgactiviteiten in de openlucht plaatsvinden
mag, in aanvulling op het bepaalde onder a, de hiervoor gebruikte oppervlakte maximaal
300 m2 bedragen;
c. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het stellen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen;
d. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die
voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
e. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) van ondergeschikte betekenis is aan het agrarisch
bedrijf en de agrarische bedrijfsfunctie in bedrijfseconomische, ruimtelijke en visuele zin
primair blijft;
f. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de
parkeerbalans, casu quo primair in het bouwvlak moet worden geparkeerd door
gebruiker en bezoekers;
g. ruimtelijke ingrepen mogen niet leiden tot verlaging van de grondwaterstanden in natte
natuurgebieden, gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur';
h. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de
verkeersafwikkeling, casu quo niet onevenredig veel extra verkeer mag worden
aangetrokken;
i. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
j. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.
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3.8.4 Verwijderen agrarisch bouwvlak
Als sprake is van beeindiging van het agrarisch bedrijf kunnen burgemeester en wethouders
kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het
agrarisch bouwvlak verwijderen en de bestemming van de daarin aanwezige gronden geheel
of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming 'Wonen'.
3.8.5 Landschappelijke inpassing Oostelijke randweg
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Agrarisch', uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', wijzigen in de bestemming 'Bos', 'Groen', 'Natuur'
en/of 'Recreatie', onder voorwaarden dat:
a. de wijziging ten dienste van de landschappelijke inpassing van de Oostelijke randweg is;
b. de ruimtelijke ingrepen niet leiden tot verlaging van de grondwaterstanden in natte
natuurgebieden, gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur';
c. na wijziging de bestemming 'Bos', 'Groen', 'Natuur' of 'Recreatie' van overeenkomstige
toepassing is, waarbij binnen de bestemming 'Groen':
op de kaart de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitkijktoren' opgenomen
kan worden, én
artikel 10.1 aangevuld kan worden met "g. een uitkijktoren ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitkijktoren';", én
artikel 10.2.3.b.2 na "antennedragers inclusief antennes" de regel aangevuld
wordt met "en een uitkijktoren";
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
e. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
f. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.
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Artikel 4

Agrarisch met waarden

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarische bedrijvigheid, met dien verstande dat:
1. geen intensieve veehouderij is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'intensieve
veehouderij uitgesloten';
2. kwekerijen niet zijn toegestaan ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'openheid';
3. fruitteelt niet is toegestaan ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'openheid',
uitgezonderd de bestaande fruittelers ter plaatse van de aanduiding 'fruitteelt';
b. instandhouding van de aanwezige voorkomende dan wel daaraan eigen landschaps- en
natuurwaarden, waaronder in ieder geval de instandhouding en versterking van de
openheid van het landschap ter plaatse van de aanduiding 'openheid' en de
instandhouding en versterking van de kenmerkende hoogteverschillen van het landschap
ter plaatse van de aanduiding 'reliëf';
c. nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, opgenomen in de Lijst van
neven-/hergebruiksactiviteiten (bijlage 6);
d. een paardrijbak voor een productiegerichte paardenhouderij uitsluitend ter plaatse van
de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - rijbak';
e. trekkershutten uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding trekkershutten';
f. een natuurkampeerterrein met maximaal 45 standplaatsen uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'kampeerterrein';
g. een evenemententerrein uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';
h. een wijngaard uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch wijngaard';
i. een volkstuin uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
j. een parkeerterrein uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' en
uitsluitend ten dienste van het na bijgelegende horecabedrijf;
k. bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
l. een plattelandswoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
wonen - plattelandswoning';
m. bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bestemming 'Wonen';
n. het hobbymatig houden van dieren en telen van gewassen;
o. extensieve dagrecreatie, fiets- en wandelpaden en picknickplaatsen;
p. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
q. groen-, natuur- en nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
4.2

Bouwregels

4.2.1 Algemeen
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Agrarisch met waarden' worden gebouwd.
4.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de navolgende regels:
a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
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b. de gezamenlijke oppervlakte van kassen mag maximaal 300 m 2 per bouwvlak bedragen;
c. mest/co-vergistingsinstallaties zijn toegestaan als voldaan wordt aan de volgende
voorwaarde:
1. er kan geen installatie worden gevestigd in gebieden met de aanduiding 'milieuzone grondwaterbeschermingsgebied' (37.2) of 'veiligheidszone - lpg' (37.5) of gronden
met de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' of 'Leiding - Hoogspanningsverbinding';
2. er is sprake is van een installatie die dierlijke meststof produceert en gericht is op
een bedrijfseigen activiteit, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in:
categorie A: verwerken eigen geproduceerde mest en toevoegen van eigen en/of
van derden afkomstige plantaardige materialen; het restproduct wordt op de
gronden van het eigen bedrijf gebruikt;
categorie B: verwerken eigen geproduceerde mest en toevoegen van eigen en/of
van derden afkomstige plantaardige materialen; het restproduct wordt op de
gronden van het eigen bedrijf gebruikt of naar derden afgevoerd;
categorie C: verwerken aangevoerde mest en toevoegen van eigen en/of van
derden afkomstige plantaardige materialen; het restproduct wordt op de
gronden van het eigen bedrijf gebruikt;
3. de maximale verwerkingscapaciteit van de installatie is 35 ton dierlijke mest per dag;
4. de installatie levert geen nieuwe belemmeringen op voor de omgeving en kan ook op
basis van milieueisen;
5. de installatie heeft geen negatief effect op de verkeerskundige situatie van de
omgeving;
6. er zijn geen nevenactiviteiten bij het agrarische bedrijf aanwezig als bedoeld in 4.1
sub c;
d. de goothoogte mag maximaal 6 m bedragen;
e. de bouwhoogte mag maximaal 11 m bedragen;
f. in afwijking van het bepaalde onder e mag de bouwhoogte van kassen maximaal 6 m
bedragen;
g. in afwijking van het bepaalde onder a, d en e mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - trekkershutten' zijn maximaal vier trekkershutten toegelaten met een
oppervlakte van maximaal 50 m 2, een goothoogte van maximaal 3 m en een bouwhoogte
van maximaal 4 m;
h. in afwijking van het bepaalde onder a mag op gronden met de aanduiding
'kampeerterrein', zijn gebouwen ten behoeve van het natuurkampeerterrein toegelaten
met een oppervlakte van maximaal 100 m 2, een goothoogte van maximaal 3 m en een
bouwhoogte van maximaal 6 m;
i. in afwijking van het bepaalde onder a mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van agrarisch - wijngaard' een gebouw ten behoeve van de wijngaard gebouwd worden
met een maximale oppervlakte van 96 m 2, een maximale goothoogte van 3 m en een
maximale bouwhoogte van 6 m.
4.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. per bouwvlak mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is
toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen', het daar
aangegeven maximum aantal bedrijfswoningen is toegestaan;
c. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
d. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
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e. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
4.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning gelden de regels in
artikel 20.2.3 Bijbehorende bouwwerken van de bestemming 'Wonen', met dien verstande,
dat realisatie uitsluitend is toegestaan binnen het bouwvlak.
4.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde:
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op de gronden met de
bestemming 'Agrarisch met waarden' gelden de navolgende bepalingen:
a. realisatie van kuilvoerplaatsen, tunnelkassen, mestopslag en silo's is uitsluitend toegestaan
binnen het bouwvlak;
b. de bouwhoogte mag maximaal 1,2 m bedragen;
c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak en op ten minste 1 m achter de
naar de weg gekeerde bouwgrens, maximaal 2 m bedragen;
2. bouwwerken voor kuilvoerplaatsen maximaal 3 m bedragen;
3. teeltondersteunende voorzieningen, geen kassen, ter plaatse van de aanduiding
'fruitteelt', maximaal 4,5 m bedragen;
4. bouwwerken voor mestopslag en kassen maximaal 6 m bedragen;
5. silo's, luchtwassers, antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en
vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
6. windmolens maximaal 15 m bedragen.
4.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.2, nadere
eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan en met dien verstande dat, bij de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', uitdrukkelijk rekening moet worden
gehouden met de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en een advies moeten
worden ingewonnen bij commissie Welstand en Monumenten.
4.4
Afwijken van de bouwregels
Naast de hieronder opgenomen afwijkingen, zijn ook de afwijkingen als opgenomen in artikel
38.2.1, 38.2.2, 38.2.3 en 38.2.5 van toepassing, voor zover zij gelden voor de bestemming
'Agrarisch met waarden'.
4.4.1 Bouwen van mestopslag en kuilvoerplaatsen buiten het bouwvlak
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.5
sub a voor het bouwen van een mestopslag en/of kuilvoerplaatsen buiten het bouwvlak,
onder voorwaarden dat:
a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen
betreffende beschaduwing en gebruiksmogelijkheden van die percelen;
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b. maximaal één mestopslag buiten het bouwvlak kan worden gerealiseerd met een inhoud
van maximaal 1.000 m 3 en een bouwhoogte van maximaal 5 m;
c. de kuilvoerplaatsen buiten het bouwvlak een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 250
m 2 mogen hebben en een bouwhoogte van maximaal 2 m;
d. geen verkeersonveilige situatie ontstaat;
e. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
4.4.2 Bijbehorende bouwwerken voor de bestemming 'Wonen'
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de eis dat bijbehorende
bouwwerken bij woningen moeten worden gerealiseerd op het bestemmingsvlak van de
bestemming 'Wonen', onder voorwaarden dat:
a. aangetoond is dat op de locatie in het verleden een gebouw heeft gestaan en herbouw
vanuit cultuurhistorisch perspectief een meerwaarde heeft;
b. het bouwwerk aansluit bij de vorm en massa van het oorspronkelijke bouwwerk;
c. de oppervlakte van het bijbehorende bouwwerk meetelt bij de toegestane oppervlakten
in artikel 20.2.3;
d. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen .
4.5

Specifieke gebruiksregels

4.5.1 Algemeen
Per bouwvlak is maximaal één agrarisch bedrijf toegestaan.
4.5.2 Intensieve veehouderij
De gebruiksoppervlakte van een intensieve veehouderij mag maximaal 1 hectare bedragen,
met uitzondering van:
a. de bestaande bedrijven met een grotere gebruiksoppervlakte;
b. de bestaande becdrijven met een kleinere gebruiksoppervlakte, zoals bedoeld in
artikel 37.3.
4.5.3 Nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf
Voor het uitoefenen van nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf gelden de navolgende
voorwaarden:
a. uitsluitend nevenactiviteiten, genoemd in de Lijst van neven-/hergebruiksactiviteiten
(bijlage 6) zijn toegestaan;
b. in 'ehs - natuur' is alleen verblijfs-, dagrecreatie en zorg toegestaan;
c. nevenactiviteiten in de open lucht zijn niet toegestaan, met uitzondering van
nevenactiviteiten in de open lucht behorend bij dagreactie, verblijfsrecreatie of
zorgactiviteiten tot een te gebruiken oppervlakte van maximaal 200 m 2;
d. de oppervlakte van de nevenactiviteit(en) mag maximaal 50 % van de oppervlakte van de
bestaande bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
bedragen onder voorwaarde dat de gezamenlijke oppervlakte van de nevenactiviteit(en)
niet meer mag bedragen dan 350 m 2;
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e. verblijfsrecreatie is alleen toegestaan:
1. in de bestaande bedrijfswoning en de daaraan aangebouwde bijbehorende
bouwwerken, zonder dat dit ten koste gaat van de functie bedrijfswoning;
2. in een monument, of;
3. in een gebouw ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden'.
4.5.4 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
4.6
Afwijken van de gebruiksregels
Naast de hieronder opgenomen afwijkingsmogelijkheden, zijn ook de afwijkingsmogelijkheden
in artikel 38.3 van toepassing, voor zover zij gelden voor de bestemming 'Agrarisch met
waarden'.
4.6.1 Intensieve veehouderijen
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
4.5.2 voor het vergroten van de gebruiksoppervlakte ten behoeve van een intensieve
veehouderij met maximaal 10 %, onder voorwaarden dat:
1. de vergroting noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan, bij of krachtens wettelijk
voorschrift bepaalde eisen ten aanzien van dierenwelzijn en/of veterinaire
gezondheid zonder toename van het aantal dierplaatsen;
2. de belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet in
onevenredige mate worden geschaad;
b. als de onder a. genoemde afwijkingsmogelijkheid geen soelaas biedt, kan kan het bevoegd
gezag onder dezelfde voorwaarden afwijken met meer dan 10 %.
4.6.2 Nevenactiviteiten bij agrarisch bedrijf
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.5.3
voor het bij een agrarisch bedrijf toestaan van nevenactiviteiten die behoren tot de Lijst van
neven-/hergebruiksactiviteiten zoals deze is opgenomen in bijlage 6 en die in deze lijst voor
nevenactiviteiten zijn aangeduid,
1. met een oppervlakte groter dan 350 m 2, en/of;
2. het uitoefenen van nevenactiviteiten in de openlucht, en/of;
3. verblijfsrecreatie in een ander gebouw dan de bestaande bedrijfswoning, een monument
of een gebouw aangeduid met 'cultuurhistorische waarden';
onder voorwaarden dat:
a. de oppervlakte van de nevenactiviteit(en) maximaal 50 % van de oppervlakte van de
bestaande gebouwen mag bedragen, onder voorwaarde dat de gezamenlijke oppervlakte
van de nevenactiviteit(en) niet meer mag bedragen dan in de hiernavolgende tabel, zoals
die geldt voor de aangeduide deelgebieden, is weergegeven en met dien verstande dat bij
een combinatie van meer(dere) nevenactiviteiten maximaal de laagste oppervlaktenorm
is toegestaan:
Maximale oppervlakte
'ehs - natuur'
'reconstructiewetzone nevenactiviteit(en) in m2
'ehs- verweving'
verwevingsgebied '
'ehs - ecologische
'waardevol landschap'
verbinding'
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Verblijfsrecreatie
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Dagrecreatie

500
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500
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x

500

Opslag

Overige nevenactiviteiten
x
500
b. nevenactiviteiten in de open lucht zijn niet toegestaan, activiteiten in de open lucht
behorend bij verblijfsrecreatie, dagrecreatie of zorgactiviteiten zijn wel toegestaan tot een
te gebruiken oppervlakte van maximaal 200 m2;
c. nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan wanneer is aangetoond dat het functioneren
of kunnen functioneren van de Ecologische Hoofdstructuur niet wordt geschaad voor
zover de locatie is gelegen in 'ehs-natuur', 'ehs - verweving' of 'ehs - ecologische
verbinding';
d. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die
voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3 ;
e. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) van ondergeschikte betekenis is aan het agrarisch
bedrijf en de agrarische bedrijfsfunctie in bedrijfseconomische, ruimtelijke en visuele zin
primair blijft;
f. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de
parkeerbalans, casu quo primair binnen het bouwvlak moet worden geparkeerd door
gebruiker én bezoekers;
g. ruimtelijke ingrepen mogen niet leiden tot verlaging van de grondwaterstanden in natte
natuurgebieden, gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur';
h. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de
verkeersafwikkeling, casu quo niet onevenredig veel extra verkeer mag worden
aangetrokken;
i. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast.
4.6.3 Kamperen bij de boer
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.5.3
voor het bij een agrarisch bedrijf toestaan van een kampeerterrein, onder voorwaarden dat:
a. de gronden welke in gebruik genomen gaan worden ten behoeve van kamperen binnen
het bouwvlak liggen dan wel daar direct op aansluiten;
b. ten hoogste 25 kampeerplaatsen zijn toegestaan;
c. kamperen uitsluitend mag plaatsvinden in de periode van 15 maart tot en met
31 oktober;
d. gebouwen, zoals sanitaire ruimten, zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met
dien verstande dat:
1. de maximale oppervlakte 150 m 2 mag bedragen;
2. de goothoogte maximaal 3 meter mag bedragen
3. de bouwhoogte maximaal 6 mag bedragen;
e. het kamperen van ondergeschikte betekenis is aan het agrarisch bedrijf en de agrarische
bedrijfsfunctie in ruimtelijke en visuele zin primair blijft;
f. het kampeerterrein na realisatie landschappelijk is ingepast op een wijze die voldoet aan
het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
g. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
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mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
4.7
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
4.7.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming
'Agrarisch met waarden' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te
doen voeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het scheuren van grasland;
c. het aanleggen van - niet als bouwwerk aan te merken - mestbassins en silo's buiten de
het bouwvlak.
4.7.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken c.q. werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen,
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. binnen een bouwvlak worden uitgevoerd;
2. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
3. mogen worden uitgevoerd op basis van een verleende vergunning, waarin de te
beschermen waarden al zijn meegewogen.
4.7.3 Voorwaarden
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
advies in bij de afdeling van de gemeente Doetinchem die verantwoordelijk is voor het
landschapsbeleid.
4.8

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

4.8.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
4.8.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 4.8.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. deel uit maken van het normale onderhoud;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende bouw-/sloopvergunning of
aanschrijving van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die zijn getroffen door een calamiteit en blijkens een advies van de commissie
Welstand en Monumenten geen cultuurhistorische waarden meer hebben;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
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4.8.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 4.8.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
e. vooraf advies is ingewonnen bij de monumentendeskundige van de commissie Welstand
en Monumenten;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft.
h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft;
i. de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.
4.9
Wijzigingsbevoegdheid
Naast de hieronder genoemde wijzigingsbevoegdheden zijn ook de wijzigingsbevoegdheden
in artikel 39 van toepassing, voor zij gelden voor de bestemming 'Agrarisch met waarden'.
4.9.1 Veranderen en/of vergroten bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, de vorm van het bouwvlak veranderen of het bouwvlak
vergroten, onder voorwaarden dat:
a. de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;
b. vaststaat dat daarvoor de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet hetzij
niet nodig is hetzij is of zal worden verleend;
c. het bouwvlak na wijziging voor minstens 50 % het oorspronkelijke bouwvlak overlapt;
d. geen gebouw door wijziging buiten het bouwvlak komt te liggen;
e. de oppervlakte van het bouwvlak tot 1,25 hectare mag worden vergroot, met dien
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verstande dat wanneer de bestaande oppervlakte reeds meer bedraagt dan 1 hectare,
die oppervlakte met ten hoogste 25 % mag worden vergroot, met dien verstande dat het
bepaalde in 4.5.2 onverminderd van toepassing blijft;
f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
g. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die
voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
h. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen;
i. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
j. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is;
k. bij vergroting van het bouwvlak door het college advies wordt ingewonnen bij een
extern deskundige adviesbureau.
4.9.2 Mest/co-vergistingsinstallatie buiten het bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, aansluitend aan een agrarisch bouwvlak de aanduiding 'specifieke
vorm van agrarisch - mest/co-vergisting' toevoegen, onder voorwaarden dat:
a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen
betreffende beschaduwing en gebruiksmogelijkheden van die percelen
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten hoogste 500 m 2 mag bedragen;
c. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen;
d. het gestelde in lid 4.2.2 sub c, d en e is van overeenkomstige toepassing.
4.9.3 Nevenactiviteiten
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, op een agrarisch bouwvlak nevenactiviteiten toestaan die behoren
tot de Lijst van neven-/hergebruiksactiviteiten zoals deze is opgenomen in bijlage 6 en die in
deze lijst voor nevenactiviteit zijn aangeduid, door toekenning van een specifieke aanduiding
gerelateerd aan de beoogde nevenactiviteit(en), onder voorwaarden dat:
a. de oppervlakte van de nevenactiviteit(en) maximaal 50 % van de oppervlakte van de
bestaande gebouwen mag bedragen, onder voorwaarde dat de gezamenlijke oppervlakte
van de nevenactiviteit(en) niet meer mag bedragen dan in de hiernavolgende tabel, zoals
die geldt voor de aangeduide deelgebieden, is weergegeven en met dien verstande dat bij
een combinatie van meer(dere) nevenactiviteiten maximaal de laagste oppervlaktenorm
is toegestaan:
maximale
gebiedsaanduiding
oppervlakte in m2

nevenactiviteit

'ehs - natuur' 'ehs - verweving'
'ehs - ecologische
verbinding'

'reconstructiewetzone
- verwevingsgebied '
'waardevol landschap'

verblijfsrecreatie

x

750

x

dagrecreatie

x

750

x
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zorg

x

750

x

opslag

x

500

750

overige
x
500
750
nevenactiviteiten
b. voor zover de dag- en verblijfsrecreatie of zorgactiviteiten in de openlucht plaatsvinden
mag, in aanvulling op het bepaalde onder a, het hiervoor gebruikte oppervlak maximaal
300 m 2 bedragen;
c. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het stellen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen;
d. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die
voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3 ;
e. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) van ondergeschikte betekenis is aan het agrarisch
bedrijf en de agrarische bedrijfsfunctie in bedrijfseconomische, ruimtelijke en visuele zin
primair blijft;
f. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de
parkeerbalans, casu quo primair in het bouwvlak moet worden geparkeerd door
gebruiker en bezoekers;
g. ruimtelijke ingrepen mogen niet leiden tot verlaging van de grondwaterstanden in natte
natuurgebieden, gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur';
h. de (gezamenlijke) nevenactiviteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de
verkeersafwikkeling, casu quo niet onevenredig veel extra verkeer mag worden
aangetrokken;
i. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
j. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.
4.9.4 Verwijderen agrarisch bouwvlak
Als sprake is van beeindiging van het agrarisch bedrijf kunnen burgemeester en wethouders
kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het
agrarisch bouwvlak verwijderen en de bestemming van de daarin aanwezige gronden geheel
of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming 'Wonen'.
4.9.5 Landschappelijke inpassing Oostelijke randweg
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Agrarisch met waarden', uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', wijzigen in de bestemming 'Bos', 'Groen',
'Natuur' en/of 'Recreatie', onder voorwaarden dat:
a. de wijziging ten dienste van de landschappelijke inpassing van de Oostelijke randweg is;
b. de ruimtelijke ingrepen niet leiden tot verlaging van de grondwaterstanden in natte
natuurgebieden, gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur';
c. na wijziging de bestemming 'Bos', 'Groen', 'Natuur' of 'Recreatie' van overeenkomstige
toepassing is, waarbij binnen de bestemming 'Groen':
op de kaart de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitkijktoren' opgenomen
kan worden, én
artikel 10.1 aangevuld kan worden met "g. een uitkijktoren ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitkijktoren';", én
artikel 10.2.3.b.2 na "antennedragers inclusief antennes" de regel aangevuld
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wordt met "en een uitkijktoren";
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
e. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
f. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.
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Artikel 5

Bedrijf

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten uitsluitend in de vorm van een:
1. agrarisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch bedrijf';
2. agrarisch loonbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch loonbedrijf';
3. bouwbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'bouwbedrijf';
4. bedrijven als genoemd in bijlage 6 en in de kolom 'Multifunctioneel' voorzien van de
letter N, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - neven- en
hergebruiksactiviteiten'
5. caravanreparatiebedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf reparatie caravans';
6. carrosseriebouw en schadeherstelbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van bedrijf - carrosseriebouw en schadeherstel';
7. circusbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf circusbedrijf';
8. detailhandelsbedrijf*, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
9. diervoederproductiebedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijf - productie van diervoeders';
10. garagebedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'garage';
11. grondverzetbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf grondverzetbedrijf';
12. landbouwmechanisatiebedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijf - handel en reparatie van landbouwvoertuigen';
13. hoveniersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'hovenier';
14. kantoorbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
15. loodgietersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf loodgietersbedrijf';
16. metaalconstructie en -bewerkingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van bedrijf - metaalconstructiebedrijf';
17. nutsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'nutsbedrijf';
18. opslag, ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
19. nutsvoorziening, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
20. rietdekkersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf rietdekkersbedrijf';
21. transportbedrijf (niet ten behoeve van vee), ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van bedrijf - transportbedrijf';
22. veehandelsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - handel
en transport van vee';
23. wasserij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - wasserij';
b. bedrijven met bijbehorende bedrijfsactiviteiten uitsluitend in de categorieën 1 en 2 van
de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in bijlage 7, tenzij dit uitdrukkelijk is
uitgesloten;
c. kantoor, alleen ten dienste van en voor maximaal 50% van de bruto vloeroppervlakte
van de in sub a en b genoemde bedrijven;
d. detailhandel in ter plaatse geproduceerde goederen, alleen ten dienste van en voor
maximaal 10% van de bruto vloeroppervlakte tot een maximum van 200 m2 van de in
sub a en b genoemde bedrijven;
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e. horeca, alleen in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine en alleen ten dienste van en
ondergeschikt aan de in sub a en b genoemde bedrijven;
f. woonwagens, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';
g. verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG, ter plaatse van de aanduiding
'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
h. een houtsingel, ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel';
i. bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
j. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
5.2

Bouwregels

5.2.1 Algemeen
Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Bedrijf' worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'houtsingel' geen bebouwing is toegestaan.
5.2.2 Bedrijfsgebouwen
Met uitzondering van grond met het bestemmingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm
van bedrijf - circusbedrijf' gelden voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bijbehorende
bouwwerken de navolgende regels:
a. in afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - gebouwen uitgesloten' geen gebouwen toegestaan;
b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlakte,
vermeerderd met 10 %;
c. in afwijking van het bepaalde onder c mag het bebouwde oppervlakte ter plaatse van
Boeninksteeg 14/14a niet meer bedragen dan 11414 m 2 , vermeerderd met 10 %;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goothoogte, met dien
verstande dat de goothoogte ter plaatse van de aanduidingen 'agrarisch loonbedrijf' en
'specifieke aanduiding voor bedrijf - handel en reparatie van landbouwvoertuigen' niet
meer dan 6 m bedragen;
e. de bouwhoogte mag niet meer mag bedragen dan de bestaande bouwhoogte.
5.2.3 Bedrijfswoning(en)
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. per bedrijf mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is
toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen', het daar
aangegeven maximum geldt;
b. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
c. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
5.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning gelden de
navolgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per bedrijfswoning bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
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geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
c. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.
5.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak maximaal 2,5 m bedragen;
2. reclamemasten maximaal 10 m bedragen, met dien verstande dat er maximaal 1
reclamemast per bedrijf is toegelaten;
3. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare
bouwwerken maximaal 12 m bedragen.
5.2.6 Circusbedrijf
Voor het bestemmingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - circusbedrijf'
gelden de navolgende regels:
a. de bedrijfsgebouwen mogen een oppervlakte van maximaal 300 m2 hebben en een
bouwhoogte van maximaal 6,5 m;
b. ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' zijn maximaal zes woonwagens
toegestaan met bijbehorende bouwwerken, zoals sanitaire voorzieningen en berging voor
huishoudelijke doeleinden met een bouwhoogte van maximaal 3,5 m;
c. de oppervlakte van de onder b genoemde bijbehorende bouwwerken mag maximaal
50 m2 bedragen.
5.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in 5.2, op
gronden met de bestemming 'Bedrijf' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan en met dien verstande dat, bij de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie' uitdrukkelijk rekening moet worden
gehouden met de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en een advies moeten
worden ingewonnen bij commissie Welstand en Monumenten.
5.4
Afwijken van de bouwregels
De afwijkingen in artikel 38.2.1, 38.2.3, 38.2.4 en 38.2.5 zijn van toepassing.
5.5

Specifieke gebruiksregels

5.5.1 Algemeen
Per bouwvlak is maximaal één bedrijf toegestaan.
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5.5.2 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
5.5.3 Houtsingel
Ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' is het verplicht om een houtsingel aan te leggen en
te onderhouden.
5.5.4 Strijdig gebruik
Onverminderd het bepaalde in artikel 36.1 wordt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van bedrijf - circusbedrijf' onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan: het geven van
circusvoorstellingen.
5.6
Afwijken van de gebruiksregels
Naast de hieronder opgenomen afwijkingsmogelijkheid van de gebruiksregels, zijn ook de
afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 van toepassing.
5.6.1 Bedrijfsactiviteiten
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 sub
a voor het toestaan van een bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten dat niet is vermeld
in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, onder voorwaarden dat:
a. de maximaal toelaatbare categorie ter plaatse niet wordt overschreden;
b. het bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten naar aard, omvang en hinder gelijk te
stellen is met de op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegelaten bedrijven en
dat dit waar nodig met een milieuhygiënisch onderzoek door de aanvrager is aangetoond;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig
worden aangetast;
d. voor zover het bedrijf is gepland op een locatie met de aanduiding 'ehs - ecologische
verbinding' of 'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting
plaatsvindt van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van
compenserende of mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden
gekomen.
5.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

5.7.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
5.7.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 5.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. deel uit maken van het normale onderhoud;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning of aanschrijving
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van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die getroffen zijn door een calamiteit en blijkens een advies van de commissie
Welstand en Monumenten geen cultuurhistorische waarde meer hebben;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
5.7.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.7.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
e. vooraf advies is ingewonnen bij de monumentendeskundige van de commissie Welstand
en Monumenten;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft;
h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft;
i. de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.
5.8
Wijzigingsbevoegdheid
De wijzigingsbevoegdheden in artikel 39 zijn van toepassing, voor zover zij gelden voor de
bestemming 'Bedrijf'.
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Artikel 6

Bos

6.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bos;
b. instandhouding van het bos en de daarin voorkomende natuur- en landschapswaarden;
c. extensieve dagrecreatie, zoals fiets- en wandelpaden en picknickplaatsen voor zover de
onder a en b bedoelde waarden niet onevenredig worden aangetast;
d. natuurkampeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'natuurcamping';
e. hondenoefenterrein ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport hondenoefenterrein';
f. natuurlijke, ondergrondse, urnenbegraafplaats ter plaatse van de aanduiding
'begraafplaats';
g. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
h. nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
6.2

Bouwregels

6.2.1 Algemeen
Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Bos' worden gebouwd.
6.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de navolgende regels:
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' en 'specifieke vorm van sport hondenoefenterrein' zijn gebouwen zoals bergingen en sanitaire ruimten toegelaten voor
een kampeerterrein, respectievelijk een hondenoefenterrein;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen voor een natuurkampeerterrein mag
maximaal 100 m 2 bedragen; voor een hondenoefenterrein maximaal 60 m 2;
c. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.
6.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte
voor verlichting maximaal 4 m zijn;
b. de oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde (overkappingen) mag maximaal
20 m2 per hectare bedragen.
6.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 6.2, op
gronden met de bestemming 'Bos' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. de bouwhoogte van bouwwerken;
b. de afmetingen van bouwwerken;
c. het aantal en de situering van bouwwerken;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
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van gronden en bouwwerken in de weg staan.
6.4

Afwijken van de bouwregels

6.4.1 Materieelberging
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.1
voor het bouwen van een materieelberging of een vergelijkbaar gebouw, onder voorwaarden
dat:
a. een materieelberging of een vergelijkbaar gebouw noodzakelijk is voor het doelmatig
uitvoeren van werkzaamheden voor de bestemming 'Bos';
b. voor elke 10 aaneengesloten hectare met de bestemming 'Bos' een materieelberging van
50 m2 is toegelaten, met dien verstande dat - als wordt gekozen voor één gebouw - de
oppervlakte van dat gebouw maximaal 250 m2 mag bedragen;
c. de goothoogte van het gebouw maximaal 6 m mag bedragen;
d. de bouwhoogte van het gebouw maximaal 8 m mag bedragen;
e. de natuurwaarden en/of landschapswaarden van de betreffende gronden niet
onevenredig worden aangetast, dan wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die
waarden worden belemmerd;
f. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
6.4.2 Verlichting
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.3
sub a voor de bouwhoogte van verlichting tot 6 m, onder voorwaarden dat:
a. de natuurwaarden en/of landschapswaarden van de betreffende gronden niet
onevenredig worden aangetast, dan wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die
waarden niet worden belemmerd;
b. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
6.5

Afwijken van de gebruiksregels

6.5.1 Hondentraining
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 en
lid 6.2 voor het trainen van honden op locaties waar geen sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van sport - hondenoefenterrein', onder voorwaarden dat:
a. de natuurwaarden van de betreffende gronden niet onevenredig worden aangetast, dan
wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of
kunnen worden verkleind;
b. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
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6.5.2 Mountainbikeroute, trimbaan e.d.
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 voor
het gebruik van gronden voor mountainbikeroutes, trimbanen en dergelijke, onder
voorwaarden dat:
a. de natuurwaarden van de betreffende gronden niet onevenredig worden aangetast, dan
wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet worden belemmerd;
b. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
6.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
6.6.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Bos' de
navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanleggen van en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren
van gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en/of de daarmee verband
houdende constructies, installaties en apparatuur.
6.6.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen,
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. al mogen worden uitgevoerd op basis van een andere vergunning, waarin de te
beschermen waarden al zijn meegewogen.
6.6.3 Advies
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
advies in bij een ter zake deskundige.
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Artikel 7

Cultuur en ontspanning

7.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. instellingen voor cultuur en ontspanning, uitsluitend in de vorm van een
schoonheidscentrum met sauna en welnessvoorzieningen;
b. detailhandel, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde
bestemming;
c. horeca, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde functie;
d. bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
e. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
7.2

Bouwregels

7.2.1 Algemeen
Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Cultuur en ontspanning' worden gebouwd.
7.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende
regels:
a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (BVO) (m2)' gelden de
weergegeven maten;
b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goot- en
bouwhoogte.
7.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. per bestemmingsvlak mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd;
b. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
c. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
7.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per bedrijfswoning bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
c. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.
7.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bestemmingsvlak maximaal 2,5 m bedragen;
2. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare
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bouwwerken maximaal 12 m bedragen.
7.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 7.2, op
gronden met de bestemming 'Cultuur en ontspanning' nadere eisen stellen met betrekking
tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
7.4
Afwijken van de bouwregels
De afwijkingen in artikel 38.2.5 zijn van toepassing.
7.5

Specifieke gebruiksregels

7.5.1 Algemeen
Per bestemmingsvlak is maximaal één dienstverleningsbedrijf toegestaan.
7.5.2 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
7.6
Afwijken van de gebruiksregels
De afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 zijn van toepassing.
7.7
Wijzigingsbevoegdheid
De wijzigingsbevoegdheden in artikel 39 zijn van toepassing, voor zover zij gelden voor de
bestemming 'Cultuur en ontspanning'.
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Artikel 8

Detailhandel

8.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, met dien verstande dat:
1. een supermarkt niet is toegestaan;
2. perifere detailhandel niet is toegestaan met uitzondering van een tuincentrum,
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum';
b. dienstverlening, alleen ondergeschikt aan de in sub a genoemde functie;
c. bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
d. aan huis gebonden beroepen en bedrijven bij de bedrijfswoning;
e. in- en uitritten;
f. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
8.2

Bouwregels

8.2.1 Algemeen
Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Detailhandel' worden gebouwd.
8.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende
regels:
a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlakte,
vermeerderd met 10 %, tenzij op de plankaart anders is aangegeven;
b. in afwijking van het bepaalde onder b is het bebouwingspercentage voor de gebouwen,
inclusief de bedrijfswoning en de bijbehorende bouwwerken, voor Wassinkbrinkweg
2/2a maximaal 60%;
c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goot- en
bouwhoogte, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.
8.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. per bedrijf mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is
toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' geldt het daar
aangegeven maximum;
b. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
c. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
8.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per bedrijfswoning bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
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c. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.
8.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak maximaal 2,5 m bedragen;
2. reclamemasten maximaal 10 m bedragen, met dien verstande dat er maximaal één
reclamemast per bedrijf is toegelaten;
3. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare
bouwwerken maximaal 12 m bedragen.
8.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 8.2, op
gronden met de bestemming 'Detailhandel' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
8.4
Afwijken van de bouwregels
De afwijkingen in artikel 38.2.3, 38.2.4 en 38.2.5 zijn van toepassing.
8.5

Specifieke gebruiksregels

8.5.1 Algemeen
Per bestemmingsvlak is maximaal één detailhandelsbedrijf toegestaan.
8.5.2 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
8.6
Afwijken van de gebruiksregels
De afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 zijn van toepassing.
8.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

8.7.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
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8.7.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 8.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. deel uit maken van het normale onderhoud;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning of aanschrijving
van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die getroffen zijn door een calamiteit en blijkens een advies van de commissie
Welstand en Monumenten geen cultuurhistorische waarde meer hebben;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
8.7.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 8.7.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
e. vooraf advies is ingewonnen bij de monumentendeskundige van de commissie Welstand
en Monumenten;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 8.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft;
h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft;
i. de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.
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8.8
Wijzigingsbevoegdheid
De wijzigingsbevoegdheden in artikel 39 zijn van toepassing, voor zover zij gelden voor de
bestemming 'Detailhandel'.
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Artikel 9

Dienstverlening

9.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. commerciële dienstverlening;
b. detailhandel, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde functie;
c. bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
d. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
9.2

Bouwregels

9.2.1 Algemeen
Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Dienstverlening' worden gebouwd.
9.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende
regels:
a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlak,
vermeerderd met 10 %;
b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goot- en
bouwhoogte.
9.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. per bedrijf mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is
toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' geldt het daar
aangegeven maximum;
b. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
c. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
9.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per bedrijfswoning bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
c. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.
9.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. realisatie van bijbehorende bouwwerken is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
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1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak maximaal 2,5 m bedragen;
2. reclamemasten maximaal 10 m bedragen, met dien verstande dat er maximaal 1
reclamemast per bedrijf is toegelaten;
3. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare
bouwwerken maximaal 12 m bedragen.
9.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 9.2, op
gronden met de bestemming 'Dienstverlening' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
9.4
Afwijken van de bouwregels
De afwijkingen in artikel 38.2.3, 38.2.4 en 38.2.5 zijn van toepassing.
9.5

Specifieke gebruiksregels

9.5.1 Algemeen
Per bouwvlak is maximaal één dienstverleningsbedrijf toegestaan.
9.5.2 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
9.6
Afwijken van de gebruiksregels
De afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 zijn van toepassing.
9.7
Wijzigingsbevoegdheid
De wijzigingsbevoegdheden in artikel 39 zijn van toepassing, voor zover zij gelden voor de
bestemming 'Dienstverlening'.
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Artikel 10 Groen
10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. structurele groenvoorzieningen waaronder houtige opstanden;
b. extensieve dagrecreatie;
c. fiets- en wandelpaden en verhardingen, niet zijnde parkeervoorzieningen;
d. kunstobjecten;
e. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
10.2

Bouwregels

10.2.1 Algemeen
Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Groen' worden gebouwd.
10.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende
regels:
a. er mogen maximaal twee gebouwen of bijbehorende bouwwerken per bestemmingsvlak
worden opgericht;
b. de afstand tot de bestemmingsgrens dient minimaal 2 m te bedragen;
c. de oppervlakte per gebouw of bijbehorende bouwwerken mag maximaal 20 m 2
bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen.
10.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van
1. verlichting, vlaggenmasten, speeltoestellen, kunstobjecten en vergelijkbare
bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
2. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen.
10.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 10.2, op
gronden met de bestemming 'Groen' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
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10.4

Afwijken van de bouwregels

10.4.1 Geluidswerende voorzieningen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.1 en
lid 10.2.3 voor de aanleg van geluidswerende voorzieningen in de vorm van een geluidswal,
een geluidsscherm of een combinatie daarvan, onder voorwaarden dat:
a. de geluidswerende voorziening geen onevenredige afbreuk doet aan de flora en fauna ter
plekke;
b. de waarde of beleving van de groenvoorziening niet onevenredig wordt aangetast;
c. uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidswerende voorziening het noodzakelijke
effect heeft;
d. vooraf advies is ingewonnen bij ter zake deskundigen (groen, verkeer en geluid);
e. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
10.5 Specifieke gebruiksregels
Activiteiten in het kader van 'mogelijkheden voor ontmoeting' moeten passen in het
gemeentelijk terrassen-, standplaatsen- of evenementenbeleid, met dien verstande dat
evenementen maximaal vijftien dagen mogen duren (inclusief het opbouwen en afbreken van
voorzieningen voor het evenement).
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Artikel 11 Horeca
11.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horeca, uitsluitend in de vorm van een:
1. horeca categorie 1 ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
2. horeca categorie 2 ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2', met dien
verstande dat een nachtbar en een discotheek/bar-dancing niet zijn toegestaan;
3. horeca categorie 1, 2 en 3 ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met 3, met
dien verstande dat een nachtbar niet is toegestaan en een discotheek/bar-dancing
alleen is toegestaan als deze bestaand is;
b. één recreatiewoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
c. parkeerterrein, in ieder geval ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
d. bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
e. aan huis gebonden beroepen en bedrijven bij de bedrijfswoning;
f. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
11.2

Bouwregels

11.2.1 Algemeen
Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Horeca' worden gebouwd.
11.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende
regels:
a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlakte,
vermeerderd met 10 %;
b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goot- en
bouwhoogte.
11.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. per bedrijf mag maximaal één bedrijfswoning worden gebouwd met dien verstande dat
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is
toegestaan;
b. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
c. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
11.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per bedrijfswoning bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
c. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.
62
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

11.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens
maximaal 2 m bedragen; indien geplaatst vóór (het verlengde van) de naar de weg
gekeerde bouwgrens mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak maximaal 2,5 m bedragen;
2. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
3. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 12 m bedragen;
4. antennedrager inclusief antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen.
11.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 11.2, op
gronden met de bestemming 'Horeca' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
11.4 Afwijken van de bouwregels
De afwijkingen in artikel 38.2.3, 38.2.4 en 38.2.5 zijn van toepassing.
11.5

Specifieke gebruiksregels

11.5.1 Algemeen
Per bestemmingsvlak is maximaal één horeca-bedrijf toegestaan.
11.5.2 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
11.6 Afwijken van de gebruiksregels
De afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 zijn van toepassing.
11.6.1 Andere horeca-categorie
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.1 en
een bedrijf uit een andere horeca-categorie toe te staan, onder voorwaarden dat:
a. het horecabedrijf naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen is met het reeds aanwezige
horecabedrijf en dat dit, waar nodig, middels een milieuhygiënisch onderzoek door de
aanvrager is aangetoond;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
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onevenredig worden aangetast;
c. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.
11.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

11.7.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
11.7.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 11.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. deel uit maken van het normale onderhoud;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning of aanschrijving
van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die getroffen zijn door een calamiteit en blijkens een advies van de commissie
Welstand en Monumenten geen cultuurhistorische waarde meer hebben;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
11.7.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 11.7.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
e. vooraf advies is ingewonnen bij de monumentendeskundige van de commissie Welstand
en Monumenten;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 11.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft;
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h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft;
i. de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.
11.8 Wijzigingsbevoegdheid
Naast de hieronder genoemde wijzigingsbevoegdheid, zijn ook de wijzigingsbevoegdheden in
artikel 39 van toepassing, voor zover zij gelden voor de bestemming 'Horeca'.
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Artikel 12 Kantoor
12.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren;
b. horeca, alleen in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine ten dienste van en
ondergeschikt aan de in sub a genoemde functie;
c. bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
d. aan huis gebonden beroepen en bedrijven bij de bedrijfswoning;
e. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
12.2

Bouwregels

12.2.1 Algemeen
Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Kantoor' worden gebouwd.
12.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende
regels:
a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlakte,
vermeerderd met 10 %;
b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goot- en
bouwhoogte.
12.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. per bedrijf mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is
toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' geldt het daar
aangegeven maximum;
b. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
c. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
12.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per bedrijfswoning bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
c. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.
12.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. realisatie van bijbehorende bouwwerken is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
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b. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak maximaal 2,5 m bedragen;
2. reclamemasten maximaal 10 m bedragen, met dien verstande dat er maximaal 1
reclamemast per bedrijf is toegelaten;
3. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare
bouwwerken maximaal 12 m bedragen.
12.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 12.2, op
gronden met de bestemming 'Kantoor' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan en met dien verstande dat, bij de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie' uitdrukkelijk rekening moet worden
gehouden met de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en een advies moeten
worden ingewonnen bij commissie Welstand en Monumenten.
12.4 Afwijken van de bouwregels
De afwijkingen in artikel 38.2.3, 38.2.4 en 38.2.5 zijn van toepassing.
12.5

Specifieke gebruiksregels

12.5.1 Algemeen
Per bestemmingsvlak is maximaal één kantoor toegestaan.
12.5.2 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
12.6 Afwijken van de gebruiksregels
De afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 zijn van toepassing.
12.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

12.7.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie'
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te
slopen.
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12.7.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 12.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. deel uit maken van het normale onderhoud;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning of aanschrijving
van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die getroffen zijn door een calamiteit en blijkens een advies van de commissie
Welstand en Monumenten geen cultuurhistorische waarde meer hebben;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
12.7.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 12.7.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
e. vooraf advies is ingewonnen bij de monumentendeskundige van de commissie Welstand
en Monumenten;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 12.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft;
h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft;
i. de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.
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12.8 Wijzigingsbevoegdheid
De wijzigingsbevoegdheden in artikel 39 zijn van toepassing, voor zover zij gelden voor de
bestemming 'Kantoor'.
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Artikel 13 Maatschappelijk
13.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat:
1. zorgwoningen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling';
2. een begraafplaats uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding
'begraafplaats';
3. een crematorium uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding
'crematorium';
4. uitsluitend scouting is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
maatschappelijk - scouting';
5. voorzieningen voor een 24-uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor
dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden niet zijn
toegestaan;
b. detailhandel, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde functies;
c. horeca, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde bestemming;
d. verblijfsrecreatie, ten behoeve de in sub a genoemde bestemming en uitsluitend ter
plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie';
e. bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
f. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
13.2

Bouwregels

13.2.1 Algemeen
Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Maatschappelijk' worden gebouwd, waarbij op de gronden ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bebouwing uitgesloten' niet mag worden gebouwd.
13.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende
regels:
a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlakte,
vermeerderd met 10 %;
b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goot- en
bouwhoogte.
13.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. per bedrijf mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is
toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' geldt het
aangegeven maximum;
b. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
c. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
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13.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per bedrijfswoning bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
c. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;
13.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak maximaal 2,5 m bedragen;
2. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare
bouwwerken maximaal 12 m bedragen.
13.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 13.1, op
gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan en met dien verstande dat, bij de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie' uitdrukkelijk rekening moet worden
gehouden met de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en een advies moeten
worden ingewonnen bij commissie Welstand en Monumenten.
13.4 Afwijken van de bouwregels
De afwijkingen in artikel 38.2.3, 38.2.4 en 38.2.5 zijn van toepassing.
13.5

Specifieke gebruiksregels

13.5.1 Algemeen
Per bestemmingsvlak is maximaal één maatschappelijke voorziening toegestaan.
13.5.2 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
13.6 Afwijken van de gebruiksregels
De afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 zijn van toepassing.
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13.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

13.7.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie'
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te
slopen.
13.7.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 13.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. deel uit maken van het normale onderhoud;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning of aanschrijving
van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die getroffen zijn door een calamiteit en blijkens een advies van de commissie
Welstand en Monumenten geen cultuurhistorische waarde meer hebben;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
13.7.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 13.7.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
e. vooraf advies is ingewonnen bij de monumentendeskundige van de commissie Welstand
en Monumenten;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 13.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft;
h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
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i.

vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft;
de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.

13.8 Wijzigingsbevoegdheid
De wijzigingsbevoegdheden in artikel 39 zijn van toepassing, voor zover zij gelden voor de
bestemming 'Maatschappelijk'.
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Artikel 14 Natuur
14.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. instandhouding en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daar aan eigen
natuur- en landschapswaarden;
b. extensieve dagrecreatie, zoals fiets- en wandelpaden en picknickplaatsen voor zover de
in sub a bedoelde waarden niet onevenredig worden aangetast;
c. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen, inclusief
bijbehorende oevers;
d. nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
14.2

Bouwregels

14.2.1 Algemeen
Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Natuur' worden gebouwd.
14.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. alleen erfafscheidingen en extensieve recreatieve voorzieningen zijn toegestaan,
bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan;
b. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen.
14.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 14.2, op
gronden met de bestemming 'Natuur' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. de bouwhoogte van bouwwerken;
b. de afmetingen van bouwwerken;
c. het aantal en de situering van bouwwerken;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
14.4

Afwijken van de bouwregels

14.4.1 Materieelberging
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2.1
voor het bouwen van een materieelberging of een vergelijkbaar gebouw, onder voorwaarden
dat:
a. de materieelberging of een vergelijkbaar gebouw noodzakelijk is voor het doelmatig
uitvoeren van werkzaamheden voor de bestemming 'Natuur';
b. bij elke 25 aaneengesloten hectare met de bestemming 'Natuur' één materieelberging
van 50 m2 is toegelaten met dien verstande dat de oppervlakte van het gebouw
maximaal 250 m 2 mag bedragen;
c. de goothoogte van het gebouw maximaal 6 m mag bedragen;
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d. de bouwhoogte van het gebouw maximaal 8 m mag bedragen;
e. de natuurwaarden en/of landschapswaarden van de betreffende gronden niet
onevenredig worden aangetast, dan wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;
f. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het stellen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
14.4.2 Verlichting
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.2
sub a voor de bouwhoogte van verlichting tot 4 meter, onder voorwaarden dat:
a. de (ontwikkeling van) natuur- of landschapswaarden van de betreffende gronden niet
onevenredig worden aangetast, dan wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;
b. voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het stellen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen;
c. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige.
14.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
14.5.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op de gronden met de bestemming
'Natuur' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanleggen van en/of het vellen van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en egaliseren
van gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en/of de daarmee verband
houdende constructies, installaties en apparatuur.
14.5.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden en van vervangingswerkzaamheden van verhardingen,
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een andere vergunning, waarin de te
beschermen waarden al zijn meegewogen.
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14.5.3 Advies
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
advies in bij een ter zake deskundige.
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Artikel 15 Recreatie
15.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dagrecreatie;
b. verblijfsrecreatie, niet zijnde een kampeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'verblijfsrecreatie';
c. een kampeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein';
d. uitsluitend groepsaccommodatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
recreatie - groepsaccommodatie';
e. uitsluitend een bed & breakfast-accommodatie ter plaatse van de aanduiding 'bed &
breakfast';
f. detailhandel, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a en b genoemde
bestemming;
g. dienstverlening alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a en b genoemde
bestemming;
h. horeca, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde bestemming;
i. één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
j. aan huis gebonden beroepen en bedrijven bij de bedrijfswoning;
k. groen- en nutsvoorzieningen;
l. in- en uitritten;
m. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
15.2

Bouwregels

15.2.1 Algemeen
Op de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Recreatie' worden gebouwd.
15.2.2 Bedrijfsgebouwen (geen recreatiewoningen of stacaravans)
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de navolgende regels:
a. realisatie is alleen toegestaan binnen het bouwvlak;
b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlakte,
vermeerderd met 10 %;
c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goot- en
bouwhoogte;
d. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de oppervlakte van de bebouwing ter plaatse
van de aanduiding 'bed & breakfast' niet meer worden dan bestaand.
15.2.3 Recreatiewoningen, stacaravans en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van recreatiewoningen of stacaravans gelden de navolgende regels:
a. realisatie is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' en gelden de
op de plankaart aangegeven maximum aantallen recreatiewoningen of stacaravans; in het
aantal zoals in de hiernavolgende tabel is weergegeven:
b. bij een stacaravan mag:
1. de oppervlakte, inclusief bijbehorende bouwwerken, niet meer dan 50 m 2 bedragen;
2. de hoogte, inclusief bijbehorende bouwwerken, niet meer dan 3,5 m bedragen;
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3. de breedte niet meer dan 4 m bedragen;
c. bij een recreatiewoning mag:
1. de oppervlakte, inclusief bijbehorende bouwwerken, niet meer dan 75 m 2 bedragen;
2. de inhoud niet meer dan 300 m 3 bedragen;
3. de goothoogte, inclusief bijbehorende bouwwerken, niet meer dan 3 m bedragen;
4. de bouwhoogte, inclusief bijbehorende bouwwerken, niet meer dan 6 m bedragen;
15.2.4 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
c. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen.
15.2.5 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per bedrijfswoning bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
c. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;
15.2.6 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak maximaal 2,5 m bedragen;
2. reclamemasten maximaal 10 m bedragen, met dien verstande dat er maximaal één
reclamemast per bedrijf is toegelaten;
3. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare
bouwwerken maximaal 12 m bedragen.
15.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 15.1, op
gronden met de bestemming 'Recreatie' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
15.4 Afwijken van de bouwregels
De afwijkingen in artikel 38.2.3, 38.2.4 en 38.2.5 zijn van toepassing.
15.5

Specifieke gebruiksregels

15.5.1 Algemeen
Per bouwvlak is maximaal één recreatiebedrijf toegestaan.
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15.5.2 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
15.6 Afwijken van de gebruiksregels
De afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 zijn van toepassing.
15.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

15.7.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
15.7.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 15.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. deel uit maken van het normale onderhoud;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning of aanschrijving
van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die getroffen zijn door een calamiteit en blijkens een advies van de commissie
Welstand en Monumenten geen cultuurhistorische waarde meer hebben;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
15.7.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 15.7.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
e. vooraf advies is ingewonnen bij de monumentendeskundige van de commissie Welstand
en Monumenten;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
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als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 15.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft;
h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft;
i. de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.
15.8 Wijzigingsbevoegdheid
De wijzigingsbevoegdheden in artikel 39 zijn van toepassing, voor zover zij gelden voor de
bestemming 'Recreatie'.
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Artikel 16 Sport
16.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sportvoorzieningen, met dien verstande dat:
1. gebruiksgerichte paardenhouderijen alleen ter plaatse van de aanduiding
'paardenhouderij' zijn toegestaan;
2. pitch en putt-terreinen alleen ter plaatse van de aanduiding 'pitch & putt' zijn
toegestaan;
3. golfbanen en sporten met gemotoriseerde voertuigen niet zijn toegestaan;
b. dagrecreatie, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde
bestemming;
c. horeca, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde bestemming;
d. detailhandel, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub a genoemde
bestemming;
e. bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
f. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
16.2

Bouwregels

16.2.1 Algemeen
Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Sport' worden gebouwd.
16.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende
regels:
a. in afwijking van het bepaalde onder a is, bij aanwezigheid van een bouwvlak, realisatie
alleen toegestaan binnen het bouwvlak;
b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlakte,
vermeerderd met 10 %;
c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- en
bouwhoogte, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.
16.2.3 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de navolgende regels:
a. per bestemmingsvlak mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd met dien
verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is
toegestaan;
2. als de bedrijfswoning specifiek is aangeduid op een deel van het bestemmingsvlak,
deze alleen op dat deel van het bestemmingsvlak mag worden gebouwd;
b. de inhoud van een bedrijfswoning maximaal 750 m 3 mag bedragen;
c. de goothoogte maximaal 4,5 m mag bedragen;
d. de bouwhoogte maximaal 10 m mag bedragen.
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16.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per bedrijfswoning bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
c. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.
16.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van:
1. erf- en terreinafscheidingen maximaal 2,5 m bedragen;
2. reclamemasten maximaal 10 m bedragen, met dien verstande dat er maximaal één
reclamemast per bedrijf is toegelaten;
3. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare
bouwwerken maximaal 12 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde (overkappingen) mag
maximaal 20 m2 per bestemmingsvlak bedragen.
16.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 16.1, op
gronden met de bestemming 'Sport' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
16.4 Afwijken van de bouwregels
De afwijkingen in artikel 38.2.3, 38.2.4 en 38.2.5 zijn van toepassing.
16.5

Specifieke gebruiksregels

16.5.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een bedrijfswoning, inclusief eventueel aanwezige (bij de bedrijfswoning behorende),
bijbehorende bouwwerken mag ook worden gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of
beroep, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 20.5.1, van de
bestemming 'Wonen'.
16.5.2 Paardensport
Locaties aangeduid met 'paardenhouderij' zijn voor paardensport, die zich richt op
gebruiksgerichte paardenhouderij, waarbij ook pensionstalling van paarden is toestaan.
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16.6 Afwijken van de gebruiksregels
Naast de hieronder opgenomen afwijkingsmogelijkheid van de gebruiksregels, zijn ook de
afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 van toepassing.
16.6.1 Paarden/ponykampen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 16.5.2 voor
het organiseren van meerdaagse paarden/ponykampen, ter plaatse van de aanduiding
'paardenhouderij', onder de volgende voorwaarden:
a. de gronden die in gebruik genomen worden voor het kamp binnen het bestemmingsvlak
liggen, dan wel daar direct op aansluiten;
b. de paarden/ponykampen alleen plaats vinden in de periode van 15 maart tot en met
31 oktober;
c. er niet meer dan 25 kampeerplaatsen/overnachtingsplaatsen zijn toegestaan.
16.7 Wijzigingsbevoegdheid
De wijzigingsbevoegdheden in artikel 39 zijn van toepassing, voor zover zij gelden voor de
bestemming 'Sport'.
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Artikel 17 Verkeer
17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. verkeer, verblijf en mogelijkheden voor ontmoeting;
b. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
c. geluidswerende voorzieningen;
d. kunstobjecten;
e. straatmeubilair, speeltoestellen en (fiets)parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
17.2

Bouwregels

17.2.1 Algemeen
Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Verkeer' worden gebouwd.
17.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken op gronden met de
bestemming 'Verkeer' gelden de navolgende regels:
a. de gebouwen en bijbehorende bouwwerken dienen zodanig gesitueerd te worden dat zij
niet onevenredig afbreuk doen aan de stroomfunctie en de ontsluitingsfunctie van de
gronden met de bestemming 'Verkeer';
b. de bouwhoogte van de gebouwen en bijbehorende bouwwerken mag maximaal 4 m
bedragen;
c. de oppervlakte van een gebouw of bijbehorend bouwwerk mag maximaal 20 m 2
bedragen.
17.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming
'Verkeer' gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag de bouwhoogte van
1. viaducten, bruggen en soortgelijke kunstwerken en speeltoestellen, straatmeubilair,
kunstobjecten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
2. antennedragers inclusief antennes, verlichting, verkeerstekens, palen en masten en
vergelijkbare bouwwerken maximaal 20 m bedragen.
17.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 17.2, op
gronden met de bestemming 'Verkeer' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
84
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
17.4

Afwijken van de bouwregels

17.4.1 Gebouwen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.2.2
sub b voor de bouwhoogte van gebouwen tot maximaal 5 m, onder voorwaarden dat:
a. niet onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de stroom- of ontsluitingsfunctie van
gronden met de bestemming 'Verkeer';
b. vooraf advies wordt ingewonnen bij een ter zake deskundige.
17.4.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.2.3
sub b voor de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde tot maximaal 30 m
onder voorwaarden dat:
a. niet onevenredig inbreuk wordt gedaan aan de stroom- of ontsluitingsfunctie van de
gronden met de bestemming 'Verkeer';
b. vooraf advies wordt ingewonnen bij een ter zake deskundige.
17.5 Specifieke gebruiksregels
Activiteiten in het kader van 'mogelijkheden voor ontmoeting' moeten passen in het
gemeentelijk terrassen-, standplaatsen- of evenementenbeleid, met dien verstande dat
evenementen maximaal vijftien dagen mogen duren (inclusief het opbouwen en afbreken van
voorzieningen voor het evenement).
17.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
17.6.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Verkeer'
wegen en paden te verharden.
17.6.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken c.q. werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden en vervangingswerkzaamheden van verhardingen.
b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. binnen een bouwvlak worden uitgevoerd;
2. al in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
3. mogen worden uitgevoerd op basis van een vergunning, waarin de te beschermen
belangen al zijn afgewogen.
17.6.3 Voorwaarden
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
advies in bij de afdeling van de gemeente Doetinchem die verantwoordelijk is voor het
landschapsbeleid.
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17.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

17.7.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
17.7.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 17.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. deel uit maken van het normale onderhoud;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning of aanschrijving
van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die getroffen zijn door een calamiteit en blijkens een advies van de commissie
Welstand en Monumenten geen cultuurhistorische waarde meer hebben;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
17.7.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 17.7.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
e. vooraf advies is ingewonnen bij de monumentendeskundige van de commissie Welstand
en Monumenten;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 17.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft;
h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
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i.

het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft;
de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.
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Artikel 18 Verkeer - Railverkeer
18.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. spoorwegen;
b. kruisend wegverkeer;
c. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
d. geluidswerende voorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
18.2

Bouwvoorschriften

18.2.1 Algemeen
Op de in lid 18.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Verkeer - Railverkeer' worden gebouwd.
18.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken op gronden met de
bestemming 'Verkeer - Railverkeer' gelden de navolgende regels:
a. de gebouwen en bijbehorende bouwwerken dienen zodanig gesitueerd te worden dat zij
de spoorwegfunctie niet onevenredig benadelen;
b. de bouwhoogte van de gebouwen en bijbehorende bouwwerken mag maximaal 4 m
bedragen;
c. de oppervlakte van een gebouw of een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 20 m 2
bedragen.
18.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming
'Verkeer - Railverkeer' gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag de bouwhoogte van verlichting, dragers
voor bovenleidingen, seinpalen en vergelijkbare bouwwerken maximaal 20 m bedragen.
18.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de
bebouwing, voor:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
onder voorwaarde dat de nadere eisen nog op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van
de gronden en bouwwerken in de weg staan.
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18.4

Afwijken van de bouwregels

18.4.1 Gebouwen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.2.2
sub b voor de bouwhoogte van gebouwen tot maximaal 5 m, onder voorwaarden dat:
a. niet onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de stroom- of ontsluitingsfunctie van de
gronden met de bestemming 'Verkeer - Railverkeer';
b. vooraf advies wordt ingewonnen bij een ter zake deskundige.

89
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

Artikel 19 Water
19.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ontvangen, bergen en/of afvoeren van water zoals waterpartijen, waterlopen en andere
watergangen met de daarbij behorende oeverstroken;
b. instandhouding en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daar aan eigen
natuur- en landschapswaarden;
c. beroeps- en pleziervaart, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'vaarweg';
d. infrastructurele voorzieningen;
e. extensieve dagrecreatie, voor zover het bepaalde onder b niet wordt aangetast;
f. groen- en nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
19.2

Bouwregels

19.2.1 Algemeen
Op de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Water' worden gebouwd.
19.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming
'Water' gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de bouwhoogte van:
1. dammen, duikers en vergelijkbare bouwwerken maximaal 4 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
4. bruggen en vergelijkbare bouwwerken maximaal 20 m bedragen.
19.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 19.2, op
gronden met de bestemming 'Water' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. de bouwhoogte van bouwwerken;
b. de afmetingen van bouwwerken;
c. het aantal en de situering van bouwwerken;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
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Artikel 20 Wonen
20.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van vrijstaande, twee-onder-een-kap of aaneengebouwde woningen
zoals bestaand, tenzij op de plankaart ander is aangeduid;
b. een gesplitste woning, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding gesplitst';
c. een plattelandswoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
wonen - plattelandswoning';
d. een recreatiewoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
e. een bed & breakfast-accommodatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bed &
breakfast';
f. het hobbymatig houden van dieren en telen van gewassen;
g. tuinen en erven;
h. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
20.2

Bouwregels

20.2.1 Algemeen
Op de in lid 20.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Wonen' worden gebouwd.
20.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:
a. bij aanwezigheid van een bouwvlak is realisatie alleen toegestaan binnen dit bouwvlak;
b. per bestemmingsvlak is maximaal 1 woning toegestaan, tenzij anders is bepaald;
c. de inhoud van een woning mag maximaal 750 m 3 bedragen;
d. in afwijking van het bepaalde onder c mag, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - gesplitst', de inhoud van een woning maximaal 375 m3 bedragen;
e. in afwijking van het bepaalde onder c mag, ter plaatse van de aanduiding 'maximum
volume (m3)', de inhoud van de woning niet meer bedragen dan de aangegeven inhoud;
f. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
g. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen;
h. in afwijking van het bepaalde onder f en g mag, ter plaatse van de aanduiding 'maximale
goot- en bouwhoogte (m)' de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan de
aangegeven hoogte.
20.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een woning gelden de navolgende
regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per woning bedragen, met dien
verstande dat niet meer dan 50 % van het bestemmingsvlak mag worden bebouwd;
b. in afwijking van het bepaalde onder a. mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum
oppervlakte (m2)' de oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken niet meer bedragen
dat de aangegeven oppervlakte;
c. in afwijking van het bepaalde onder a. mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
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bouwaanduiding - inpandige bijgebouwen' de toegestane oppervlakte voor bijbehorende
bouwwerken alleen in het hoofdgebouw gerealiseerd worden;
d. in afwijking van het bepaalde onder a. mag, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - gesplitst ', de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende
bouwwerken maximaal 50 m2 per woning bedragen;
e. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de gezamenlijke oppervlakte maximaal 150 m 2
per woning bedragen, als de grondoppervlakte bij een woning meer dan 1 hectare is;
voor woningen met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gesplitst ' geldt in dat
geval een oppervlaktenorm van 75 m 2;
f. bijbehorende bouwwerken moeten vanaf 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel
van de woning worden gebouwd;
g. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
h. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.
20.2.4 Recreatiewoning en bed & breakfast-accommodatie
Voor het bouwen van een recreatiewoning en de bed & breakfast-accommodatie gelden de
navolgende regels:
a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan het bestaande bebouwde oppervlakte;
b. de oppervlakte van een recreatiewoning telt mee met de berekening van de in 20.2.3 b
genoemde oppervlakten;
c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande hoogten.
20.2.5 Erkers en toegangspartijen
In afwijking van het bepaalde in lid 20.2.3 sub f mogen aan het hoofdgebouw bijbehorende
bouwwerken in de vorm van erkers en toegangspartijen worden gebouwd, onder
voorwaarden dat:
a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte
niet hoger mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer
van de woning, vermeerderd met 30 cm;
b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag
bedragen;
c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.
20.2.6 Overkappingen
In afwijking van het bepaalde in lid 20.2.3 sub e mogen bijbehorende bouwwerken in de
vorm van overkappingen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:
a. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd:
1. als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de
bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm;
2. als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de
goothoogte van dat bouwwerk;
b. de bouwhoogte maximaal 3,5 m mag bedragen,
als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die
maximaal 50 cm hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;
c. de overkapping maximaal aan drie zijden gesloten is met wanden van een bestaand
gebouw of een bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding;
d. in lid 20.2.3 opgenomen oppervlaktenorm en bebouwingspercentage onverminderd van
kracht blijven.
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20.2.7 Bouwwerken geen gebouwen zijnde (overige bouwwerken)
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 1 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van
1. erf- en terreinafscheidingen op ten minste 1 m achter de voorgevel, maximaal 2 m
bedragen;
2. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen;
3. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;
4. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen.
20.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 20.2, op
gronden met de bestemming 'Wonen' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan en met dien verstande dat, bij de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie' uitdrukkelijk rekening moet worden
gehouden met de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en een advies moeten
worden ingewonnen bij commissie Welstand en Monumenten.
20.4 Afwijken van de bouwregels
Naast de hieronder opgenomen afwijkingen, zijn ook de afwijkingen in artikel 38.2.2, 38.2.3
en 38.2.5 van toepassing.
20.4.1 Bouwhoogte overkapping
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.2.6
sub c tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, als de stedenbouwkundige situatie ter plaatste
zich er voor leent.
20.4.2 Bouwen voor de voorgevel
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.2.3
sub f voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken voor de voorgevel of op minder dan
1 m achter de voorgevel, onder de voorwaarde dat dit noodzakelijk is ten behoeve van de
bescherming van het aanwezige monument of de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing,
aangeduid als 'cultuurhistorische waarden' of 'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie';
20.4.3 Bijbehorende bouwwerken bij 'VAB-woningen'
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.2.3
sub b voor het uitbreiden van bestaande of bouwen van bijbehorende bouwwerken tot
maximaal 100 m2 onder de voorwaarde dat voor elke m 2 te realiseren bijbehorend
bouwwerk 2 m 2 (voormalig) agrarische bebouwing gesloopt wordt.
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20.4.4 Saneringsregeling bijbehorende bouwwerken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.2.3
voor het bouwen van een grotere oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken in ruil voor
de sloop van bestaande bijbehorende bouwwerken Dit onder de voorwaarde, dat de
gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen bijbehorende bouwwerken niet meer is
dan 50% van de oppervlakte van de te saneren bouwwerken, met een maximum van
200 m2.
20.5

Specifieke gebruiksregels

20.5.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige bijbehorende bouwwerken,
mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf of
beroep of een escortbedrijf, onder de voorwaarde dat:
a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en
visuele zin primair blijft;
b. niet meer dan 40 % van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfswoning, inclusief
bijbehorende bouwwerken, mag worden gebruikt voor het aan huis gebonden bedrijf of
beroep;
c. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de
bouwverordening van de gemeente Doetinchem;
d. degene die het aan huis gebonden bedrijf of beroep uitoefent ook de bewoner van de
woning moet zijn;
e. alleen bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de Lijst van aan
huis gebonden beroepen en bedrijven zoals deze is opgenomen in bijlage 4;
f. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;
g. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens: internetverkoop of een beperkte
verkoop (als ondergeschikte nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn
vervaardigd, dan wel direct verband houden met het bedrijf of beroep aan huis;
h. een bedrijf geen winkeluitstraling mag hebben;
i. geen uitstalling van te verkopen artikelen mag plaatsvinden; geen showroom binnen of
buiten;
j. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo
niet onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;
k. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo
primair op eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;
l. alleen onverlichte reclame-uitingen zijn toegestaan;
m. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht voor
de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep;
n. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening
van het aan huis gebonden bedrijf of beroep.
20.5.2 Landschappelijke inpassing
Ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden' moet sprake zijn van
landschappelijke inpassing van de woning en bijbehorende bouwwerken in de omgeving,
zodra deze gebouwen worden gerealiseerd. De landschappelijke inpassing moet voldoen aan
het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3 .
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20.6 Afwijken van de gebruiksregels
Naast de hieronder genoemde afwijkingsmogelijkheid, zijn ook de afwijkingsmogelijkheden in
artikel 38.3 zijn van toepassing.
20.6.1 Ander gebruik
Het bevoegd gezag kan ter plaatse van de 'wro-zone - ontheffingsgebied' bij een
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 20.1 voor ander gebruik van de
bestaande bebouwing binnen het aanduidingsvlak onder de volgende voorwaarden:
a. het gebruik een maatschappelijke voorziening is of een bedrijfsfunctie is in de categorie 1
of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 7);
b. het gebruik het behoud van de cultuurhistorische waardevolle bebouwing ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie' waarborgt.
20.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

20.7.1 Verbod
Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
20.7.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 20.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die:
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. het normale onderhoud betreffen;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning of
aanschrijving van burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die tengevolge van een calamiteit verloren zijn gegaan;
c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.
20.7.3 Beoordelingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 20.7.1 wordt slechts verleend als:
a. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalende aanzicht van de bebouwing
behouden blijft;
b. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht behouden blijft;
c. de karakteristieke hoofdvorm en het beeldbepalend aanzicht op basis van
bouwtechnische en/of economische overwegingen in alle redelijkheid niet te handhaven
zijn; de aanvrager moet dit aantonen door rapporten in te dienen - door een ter zake
deskundige opgesteld - die ingaan op de cultuurhistorische, bouwkundige en/of
gebruikstechnische staat van het bouwwerk in relatie tot de kosten van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden;
d. als bij de sloopwerkzaamheden ook (delen van) de inwendige structuur gesloopt
worden, is de aanvrager verantwoordelijk voor een onderzoek naar de mogelijke
aanwezige cultuurhistorische waarden, uitgevoerd door een ter zake deskundige. Deze
moet in de vorm van een rapportage met waardestelling aan de gemeente worden
verstrekt;
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e. als het bevoegd gezag voornemens is om de omgevingsvergunning te verlenen, wordt de
monumentendeskundige van de commissie Welstand en Monumenten om advies
gevraagd;
f. in aanvulling op sub e, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een extern deskundige
als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt; bijvoorbeeld door
onvoldoende inzicht in de situatie, of bij twijfel bij de monumentdeskundige van de
commissie Welstand en Monumenten.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.7.1 wordt, als ook sprake is van de aanduiding
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', slechts verleend als:
g. de karakteristieke aard en het beeldbepalende aanzicht van het hoofdgebouw of
bijgebouw in relatie tot het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden blijft.
h. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek
vallen aan te merken; en waarbij door sloop daarvan de karakteristieke hoofdvorm en
het beeldbepalend aanzicht van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble behouden
blijft.
i. de geplande sloopwerkzaamheden niet in strijd zijn met sub c, d, e en f.
20.8 Wijzigingsbevoegdheid
Naast de hieronder genoemde wijzigingsbevoegdheden, zijn ook de wijzigingsbevoegdheden
in artikel 39 van toepassing, voor zover zij gelden voor de bestemming 'Wonen'.
20.8.1 Wijzigen woningbouwcategorie of bouwaanduiding
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening de bestaande woningbouwcategorie als bedoeld in 20.1 sub a of de
bouwaanduiding als bedoeld in a, b of c te wijzigen in een andere in dat lid genoemde
bouwaanduiding, onder de voorwaarde dat:
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. de overige weergegeven aanduidingen en regels in acht worden genomen.
20.8.2 Functieverandering voormalige agrarische bedrijfsgebouwen naar wonen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van
de Wet ruimtelijke ordening, de realisatie van nieuwe woningen met bijbehorende
bouwwerken mogelijk maken, onder voorwaarden dat:
a. vast is komen te staan dat ter plaatste in het verleden sprake is geweest van een
agrarische bedrijfsvoering en dat de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen nog
aanwezig zijn;
b. maximaal 2 gebouwen voor maximaal 4 woningen worden hergebruikt of gerealiseerd,
met dien verstande dat maximaal 2 woningen per gebouw zijn toegelaten;
c. de extra woning/woningen in overeenstemming is/zijn met het gemeentelijk
woningbouwprogramma;
d. alle aanwezige gebouwen moeten worden gesloopt, met uitzondering van monumenten,
gebouwen aangeduid met 'cultuurhistorische waarden' en bestaande (voormalige
bedrijfs)woningen inclusief 100 m 2 aan bijbehorende bouwwerken per (voormalige)
bedrijfswoning. Afhankelijk van de sloopoppervlakte is nieuwbouw/hergebruik mogelijk,
met dien verstande dat het bepaalde in de hiernavolgende tabel van toepassing is:
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minimale
sloopoppervlakte
(m2 )

maximaal
aantal (nieuwe)
gebouwen voor
functieverandering
(geen
bijbehorend
bouwwerk)

maximaal
aantal
toegestane
woningen per
gebouw

maximale
inhoud (m3 )
per woning
per gebouw

maximaal
oppervlakte (m2 )
bijbehorende
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woning

850

1

1

750

100

850

1

2

375

50

1.700

1

2

750

100

1.700

2

1

750

100

1.700

2

2

375

50

3.400
2
2
750
100
e. als door de aanwezigheid van monumentale gebouwen of gebouwen aangeduid met
'cultuurhistorische waarden' niet kan worden voldaan aan de minimale sloopoppervlakte,
is in afwijking van het bepaalde onder d een kleinere sloopoppervlakte toegestaan;
f. als bij hergebruik van een monument of gebouw aangeduid met 'cultuurhistorische
waarden' de maximale inhoud per woning wordt overschreden, geldt in afwijking van het
bepaalde onder d de bestaande inhoud van het gebouw in kwestie als maximum;
g. als ter plaatse de minimale sloopondergrens niet wordt gehaald, kan in afwijking van het
bepaalde onder d een tweede slooplocatie worden ingezet onder voorwaarden dat:
1. de sloopoppervlakte per locatie minimaal 500 m 2 moet bedragen, exclusief
monumenten, gebouwen aangeduid met 'cultuurhistorische waarden' en bestaande
(voormalige bedrijfs)woningen inclusief 100 m 2 aan bijbehorende bouwwerken per
(voormalige bedrijfs)woning;
2. alle aanwezige gebouwen op beide locaties worden gesloopt, met uitzondering van
monumenten, gebouwen aangeduid met 'cultuurhistorische waarden' en bestaande
(voormalige bedrijfs)woningen inclusief 100 m 2 aan bijbehorende bouwwerken per
(voormalige bedrijfs)woning;
3. (indien aanwezig) het agrarische bouwvlak op de tweede slooplocatie komt te
vervallen en (indien aanwezig) de (voormalige bedrijfs)woningen de bestemming
'Wonen' krijgen;
h. in afwijking van het bepaalde onder d kan in geval van hergebruik van gebouwen worden
afgeweken van de verplichting tot het slopen van alle aanwezige gebouwen;
i. er in de nieuwe situatie sprake moet zijn van het zogenaamde 'boerenerfprincpe' als
bedoeld in de Welstandsnota;
j. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd door een landschappelijk inrichtingsplan,
dat voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
k. als de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of 'ehs natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt van de
kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen;
l. ruimtelijke ingrepen mogen niet leiden tot verlaging van de grondwaterstanden in natte
natuurgebieden, gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur';
m. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken mogen
niet onevenredig worden aangetast;
n. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.
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Artikel 21 Wonen - Landgoed
21.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, in de vorm van vrijstaande woningen;
b. tuinen en erven;
c. nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
21.2

Bouwregels

21.2.1 Algemeen
Op de in lid 21.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Wonen - Landgoed' worden gebouwd.
21.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:
a. realisatie is alleen toegestaan binnen het bestemmingsvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)', 'minimum volume
(m3)' en 'maximum volume (m3)' gelden de weergegeven maten.
21.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:
a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' mag de oppervlakte van de
bijbehorende bouwwerken niet meer bedragen dat de aangegeven oppervlakte;
b. bijbehorende bouwwerken mogen tot op de bestemmingsgrens worden gebouwd;
c. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning,
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die
woning, vermeerderd met 30 cm;
d. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;
e. in afwijking van het bepaalde onder d geldt ter plaatse van de aanduiding 'maximale
bouwhoogte' de daar weergegeven maat;
f. in geval van een bijbehorende bouwwerk met een lessenaarsdak, waarvan de
bouwhoogte meer dan 3 meter bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de
bouwhoogte wordt gemeten, tot de perceelsgrens minimaal de breedte van het
bijbehorende bouwwerk bedragen.
21.2.4 Erkers en toegangspartijen
Aan de voorgevel van het hoofdgebouw mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van
erkers en toegangspartijen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:
a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte
niet hoger mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer
van de woning, vermeerderd met 30 cm;
b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag
bedragen;
c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.
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21.2.5 Overkappingen
Bijbehorende bouwwerken in de vorm van overkappingen mogen worden gebouwd, onder
voorwaarden dat:
a. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd:
1. als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de
bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm;
2. als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de
goothoogte van dat bouwwerk;
b. de bouwhoogte maximaal 3,5 m mag bedragen,
als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die
maximaal 50 cm hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;
c. de overkapping maximaal aan drie zijden gesloten is met wanden van een bestaand
gebouw of een bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding;
d. in lid 21.2.3 sub a opgenomen oppervlaktenorm onverminderd van kracht blijft.
21.2.6 Bouwwerken geen gebouwen zijnde (overige bouwwerken)
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van
1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen.
21.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 21.2, op
gronden met de bestemming 'Wonen - Landgoed' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik
van gronden en bouwwerken in de weg staan.
21.4 Afwijken van de bouwregels
Naast de hieronder opgenomen afwijking van de bouwregels, is ook de afwijking in artikel
38.2.5 van toepassing.
21.4.1 Bouwhoogte overkapping
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.2.5
sub b tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, als de stedenbouwkundige situatie ter plaatste
zich er voor leent.
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21.5

Specifieke gebruiksregels

21.5.1 Voorwaardelijke verplichting
Bij de realisatie van de woning(en) en bijbehorende bouwwerken moet ook het
bijbehorende landgoed worden gerealiseerd en in stand worden gehouden, inclusief de
inpassing van de woning(en) in de omgeving, overeenkomstig de aan het betreffende nieuwe
landgoed ten grondslag liggende anterieure overeenkomst. De gronden die bij het landgoed
horen zijn hierbij voorzien van de dubbelbestemming 'Waarde - Landgoed'.
21.5.2 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijbehorende
bouwwerken, mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden
bedrijf of beroep of een escortbedrijf, onder de voorwaarde dat:
a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en
visuele zin primair blijft;
b. niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde
bijbehorende bouwwerken die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt, mag
worden gebruikt voor het aan huis gebonden bedrijf of beroep;
c. het medegebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken zodanig beperkt blijft dat
de afstand tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de achterste perceelsgrens
minimaal 8 m bedraagt;
d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de
bouwverordening van de gemeente Doetinchem;
e. degene die het aan huis gebonden bedrijf of beroep uitoefent ook de bewoner van de
woning moet zijn;
f. alleen bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de Lijst van aan
huis gebonden beroepen en bedrijven zoals opgenomen in bijlage 4;
g. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;
h. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop (als
ondergeschikte nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel
direct verband houden met het bedrijf of beroep aan huis;
i. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo
niet onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;
j. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo
primair op eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruikers en bezoekers;
k. alleen onverlichte reclame-uitingen zijn toegestaan;
l. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht voor
de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep;
m. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening
van het aan huis gebonden bedrijf of beroep.
21.5.3 Strijdig gebruik
Onverminderd het bepaalde in artikel 36 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan
het gebruiken of het laten gebruiken van een gedeelte van een woning, dan wel een
bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte.
21.6 Afwijken van de gebruiksregels
De afwijkingsmogelijkheden in artikel 38.3 zijn van toepassing.
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Artikel 22 Leiding - Gas
22.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor:
a. de aanleg en de instandhouding van een ondergrondse hoge druk
aardgastransportleiding;
b. een vrijwaringszone aan weerszijden van de hoge druk aardgastransportleiding;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen met dien verstande dat in
geval van strijdigheid van de regels van de bestemming 'Leiding - Gas' met een andere op
deze gronden rustende bestemming, de regels van de bestemming 'Leiding - Gas' vóór de
regels van de andere bestemming gaan.
22.2

Bouwregels

22.2.1 Algemeen
Op de in lid 22.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Leiding - Gas' worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken geen
gebouwen zijnde zijn niet toegestaan uit oogpunt van externe veiligheid en
energieleveringszekerheid.
22.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat:
a. de bouwhoogte maximaal 4 m mag bedragen;
b. het bouwen van overkappingen niet is toegestaan.
22.3

Afwijken van de bouwregels

22.3.1 Bouwen t.b.v. andere voorkomende bestemming(en)
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1 en
22.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en),
onder voorwaarden dat:
a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het
onderhoud en de instandhouding van de hoge druk aardgas transportleiding;
b. de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad;
c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.
22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
22.4.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Leiding Gas' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanleggen en of rooien van beplantingen en bomen;
c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van watergangen, sloten en andere
waterpartijen;
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d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen van grond en aanleggen van
drainage;
e. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem,
zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
f. het permanent opslaan van goederen.
22.4.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen voor de leiding en
belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende
bestemming(en);
b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. het graafwerkzaamheden zijn als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten;
3. mogen worden uitgevoerd op basis van een vergunning, waarin de te beschermen
belangen al zijn afgewogen.
22.4.3 Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in lid 22.4.1 genoemde vergunning geldt de voorwaarde dat de
vergunning alleen kan worden verleend als de betreffende werken en/of werkzaamheden de
belangen van de leiding niet onevenredig schaden.
22.4.4 Voorwaarden
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder.
22.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Leiding
- Gas' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, als is aangetoond dat op de betrokken locatie
geen ondergrondse hoge druk aardgastransportleiding meer aanwezig is of verwijderd gaat
worden.
Vooraf moet schriftelijk advies ingewonnen worden bij de leidingbeheerder.
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Artikel 23 Leiding - Hoogspanningsverbinding
23.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor:
a. de aanleg en de instandhouding van een bovengrondse hoogspanningsverbinding;
b. een vrijwaringszone aan weerszijden van de bovengrondse hoogspanningsverbinding;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen met dien verstande dat in
geval van strijdigheid van de regels van de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'
met een andere op deze gronden rustende bestemming, de regels van de bestemming
'Leiding - Hoogspanningsverbinding' vóór de regels van de andere bestemming gaan.
23.2

Bouwregels

23.2.1 Algemeen
Op de in lid 23.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' worden gebouwd.
23.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat:
a. de bouwhoogte van een hoogspanningsmast maximaal 45 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken maximaal 2,5 m mag bedragen;
c. het bouwen van overkappingen niet is toegestaan.
23.3

Afwijken van de bouwregels

23.3.1 Bouwen t.b.v. andere voorkomende bestemming(en)
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.1 en
23.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en),
onder voorwaarden dat:
a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het
onderhoud en de instandhouding van de hoogspanningsverbinding;
b. vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.
23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
23.4.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Leiding Hoogspanningsverbinding' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te
doen voeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren
van gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
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f.
g.

het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen
en/of de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
h. het permanent opslaan van goederen.
23.4.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen,
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een vergunning, waarin de te beschermen
belangen al zijn meegewogen.
23.4.3 Voorwaarden
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
advies in bij de leidingbeheerder.
23.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Leiding
- Hoogspanningsverbinding' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, als is aangetoond dat op
de betrokken locatie geen bovengrondse hoogspanningsverbinding meer aanwezig is of
verwijderd gaat worden.
Vooraf moet advies ingewonnen worden bij de leidingbeheerder.
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Artikel 24 Leiding - Riool
24.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. de aanleg en de instandhouding van een rioolwatertransportleiding;
b. een vrijwaringszone aan weerszijden van de rioolwatertransportleiding;
en bij de bestemming behorende bouwwerken voorzieningen, met dien verstande dat in
geval van strijdigheid van de regels van de bestemming 'Leiding - Riool' met een andere op
deze gronden rustende bestemming, de regels van de bestemming 'Leiding - Riool' vóór de
regels van de andere bestemming gaan.
24.2

Bouwregels

24.2.1 Algemeen
Op de in lid 24.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de
bestemming 'Leiding - Riool' worden gebouwd.
24.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat:
a. de bouwhoogte maximaal 4 m mag bedragen;
b. het bouwen van overkappingen niet is toegestaan.
24.3

Afwijken van de bouwregels

24.3.1 Bouwen t.b.v. andere voorkomende bestemming(en)
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.1 en
24.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en),
onder voorwaarden dat:
a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het
onderhoud en de instandhouding van de rioolwatertransportleiding;
b. vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.
24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
24.4.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Leiding Riool' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren
van gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
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g.

het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen
en/of de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

24.4.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen,
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een vergunning, waarin de te beschermen
belangen al zijn meegewogen.
24.4.3 Voorwaarden
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
advies in bij de leidingbeheerder.
24.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Leiding
- Riool' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, als is aangetoond dat op de betrokken locatie
geen rioolwatertransportleiding meer aanwezig is of verwijderd gaat worden.
Vooraf moet advies ingewonnen worden bij de leidingbeheerder.
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Artikel 25 Waarde - Archeologie
25.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het
herstel van archeologische waarden in de bodem.
25.2

Bouwregels

25.2.1 Archeologisch rapport
Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk
dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de
gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld;
b. als uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan
het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd
gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te
laten begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan;
c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de
gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch
deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van
overeenkomstige toepassing.
25.2.2 Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunningaanvraag als bedoeld in lid
25.2.1 sub a, wint het advies in bij de archeologisch deskundige.
25.2.3 Bouwen voor andere voorkomende bestemming(en)
Het bepaalde in lid 25.2.1 sub a geldt niet als:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de
oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met
uitzondering van nieuwe kelders;
c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud
van bestaande funderingen.
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25.3 Nadere eisen
Het bevoegde gezag kan, met inachtneming van het bepaalde in lid 25.2, nadere eisen stellen
met betrekking tot:
a. de afmetingen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;
als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en
beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen
zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te
behouden.
25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
25.4.1 Vergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden om zonder
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden
uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren en ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of
dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of
oppervlakteverhardingen en het graven van een bouwput;
c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van
gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
25.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het in lid 25.4.1 opgenomen verbod geldt niet:
a. voor werken en werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,3 m onder het bestaande
maaiveld;
b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud,
met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande
bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
c. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
d. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een
bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
e. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht
worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in dit kader is verleend;
f. in geval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel
overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.
108
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

25.4.3 Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in lid 25.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende
beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet
onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het
oordeel van het bevoegd bezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Als het rapport
daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de archeologisch deskundige zo nodig een
opgraving plaats te vinden;
b. het overleggen van een rapport is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag
de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie, die is
getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld.
25.4.4 Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en
voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden
behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere
voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd
gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan;
b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als
bedoeld in lid 25.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de
vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk
wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke
voorwaarden dienen te worden gesteld.
25.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'
geheel of gedeeltelijk te laten vervallen als:
a. op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
b. er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 26 Waarde - Archeologische verwachting 1
26.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de
bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.
26.2

Bouwregels

26.2.1 Archeologisch rapport
Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk
groter dan 250 m 2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de
archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in
voldoende mate is vastgesteld;
b. als uit sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd
gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te
laten begeleiden voor een archeologische deskundige op basis van een door het
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan;
c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de
gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch
deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van
overeenkomstige toepassing.
26.2.2 Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 26.2.1 sub a, wint
het advies in bij de archeologische deskundige.
26.2.3 Geen archeologisch rapport
Het bepaalde onder lid 26.2.1 sub a geldt niet als:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de
oppervlakte met maximaal 250 m 2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt
genut, met uitzondering van nieuwe kelders; of
c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud
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van bestaande funderingen.
26.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 26.2,
nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. de afmetingen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;
als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en
beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen
zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te
behouden.
26.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
26.4.1 Vergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m onder het maaiveld over een oppervlakte van
meer dan 250 m 2, waartoe wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en
ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van
sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of oppervlakte
verhardingen en het graven van een bouwput;
c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van
gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
26.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder lid 26.4.1 opgenomen verbod geldt niet:
a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud,
met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande
bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een
bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht
worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel
overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.
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26.4.3 Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de onder 26.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende
beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet
onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij
de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten
de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in
voldoende mate zijn vastgesteld. In dien het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op
advies van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;
b. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het
terrein in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch
deskundige, afdoende is vastgesteld.
26.4.4 Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden,
waaronder:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waaronder (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of
andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd
gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een archeologische deskundige op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan.
b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als
bedoeld in lid 26.4.1 wint het advies in bij een archeologische deskundige.
26.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' geheel of gedeeltelijk te
laten vervallen, als op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet
langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' te wijzigen in 'Waarde Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 27 Waarde - Archeologische verwachting 2
27.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de
bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.
27.2

Bouwregels

27.2.1 Archeologisch rapport
Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk
groter dan 250 m 2 moet de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de
archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in
voldoende mate is vastgesteld;
b. als uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarde van de gronden
door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd
gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te
laten begeleiden door een archeologische deskundige op basis van een door het
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan;
c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de
gronden in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch
deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van
overeenkomstige toepassing.
27.2.2 Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 27.2.1 sub a, wint
het advies in bij de archeologische deskundige.
27.2.3 Geen archeologisch rapport
Het bepaalde onder lid 27.2.1 sub a geldt niet als:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de
oppervlakte met maximaal 250 m 2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt
benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of
c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud
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van bestaande funderingen.
27.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 27.2,
nadere eisen stellen ten aanzien van:
a. de afmetingen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;
als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en
beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen
zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te
behouden.
27.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
27.4.1 Vergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van
meer dan 250 m 2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren
en ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van
sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of
oppervlakteverhardingen en het graven van een bouwput;
c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van
gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
27.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het in lid 27.4.1 opgenomen verbod geldt niet:
a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud,
met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande
bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een
bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht
worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. in geval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel
overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.
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27.4.3 Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in lid 27.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende
beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet
onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij
de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet overleggen. in het rapport moeten de
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in
voldoende mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding geeft, moet op advies
van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;
b. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het
terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
27.4.4 Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden,
waaronder;
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of
andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd
gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan;
b. voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als
bedoeld in lid 27.4.1 wint het advies in bij een archeologische deskundige.
27.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet
ruimtelijke ordening, deze bestemming wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' geheel of gedeeltelijk te
laten vervallen, als op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet
langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' te wijzigen in 'Waarde Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 28 Waarde - Archeologische verwachting 3
28.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de
bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.
28.2

Bouwregels

28.2.1 Archeologisch rapport
Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk
groter dan 1000 m 2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de
archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in
voldoende mate is vastgesteld.
b. als uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarde van de gronden
door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd
gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te
laten begeleiden door een archeologische deskundige op basis van een door het
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan;
c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de
gronden in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch
deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van
overeenkomstige toepassing.
28.2.2 Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 28.2.1 sub a, wint
het advies in bij de archeologische deskundige.
28.2.3 Geen archeologisch rapport
Het bepaalde onder lid 28.2.1 sub a geldt niet als:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de
oppervlakte met maximaal 1000 m 2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt
benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of
c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud
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van bestaande funderingen.
28.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 28.2,
nadere eisen stellen ten aanzien van:
a. de afmetingen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;
als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en
beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen
zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te
behouden.
28.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
28.4.1 Vergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van
meer dan 1000 m 2 waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren
en ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van
sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of
oppervlakteverhardingen en het graven van een bouwput;
c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van
gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
28.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder lid 28.4.1 opgenomen verbod geldt niet:
a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud,
met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande
bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een
bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht
worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. in geval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel
overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.
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28.4.3 Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de onder lid 28.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende
beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet
onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in
voldoende mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies
van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;
b. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het
terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
28.4.4 Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kan
voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder;
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of
andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd
gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan.
b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als
bedoeld in lid 28.4.1 wint het advies in bij een archeologische deskundige.
28.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' geheel of gedeeltelijk te
laten vervallen, als op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet
langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' te wijzigen in 'Waarde Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 29 Waarde - Archeologische verwachting 4
29.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemming (en), mede bestemd voor het behoud en de
bescherming van te verwachten archeologisch waarden in de bodem.
29.2

Bouwregels

29.2.1 Archeologisch rapport
Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk
groter dan 5.000 m 2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de
archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in
voldoende mate is vastgesteld;
b. als uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te
laten begeleiden door een archeologisch deskundige;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan;
c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de
gronden in andere beschikbare informatie, wat is getoetst door de archeologisch
deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van
overeenkomstige toepassing.
29.2.2 Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 29.2.1 sub a, wint
het advies in bij de archeologisch deskundige.
29.2.3 Geen archeologisch rapport
Het bepaalde onder lid 29.2.1 sub a geldt niet als:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de
oppervlakte met maximaal 5.000 m 2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt
benut, met uitzondering van nieuwe kelders;
c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud
van bestaande funderingen.
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29.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 29.2,
nadere eisen stellen ten aanzien van:
a. de afmetingen van bouwwerken;
b. De situering van bouwwerken;
c. de inrichting en het gebruik van gronden;
als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en
beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen
zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk inde grond ('in situ') te
behouden.
29.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
29.4.1 Vergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan of 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van
meer dan 5.000 m 2 waartoe wordt gereken woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en
ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van
sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of
oppervlakteverhardingen en het graven van een bouwput;
c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van
gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
g. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
29.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het in lid 29.4.1 opgenomen verbod geldt niet:
a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud,
met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande
bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een
bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht
worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel
overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.
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29.4.3 Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in lid 29.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende
beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet
onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de
aanvraag om een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in
voldoende mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies
van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;
b. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het
terrein in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch
deskundige, afdoende is vastgesteld.
29.4.4 Voorschriften
a. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden,
waaronder:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of
andere voorzieningen die op dot doel zijn gericht;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd
gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan.
b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een
omgevingsvergunningaanvraag als bedoeld in lid 29.4.1 wint het advies in bij een
archeologisch deskundige.
29.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' geheel of gedeeltelijk te
laten vervallen, als op basis van ander archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet
langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' te wijzigen in 'Waarde Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek ter plaatse behoudenswaardige
archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 30 Waarde - Ecologie
30.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daarop
rustende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de
aangrenzende voor verdroging gevoelige natuur- en moerasgebieden, met dien verstande dat
in geval van strijdigheid van de regels van de bestemming 'Waarde - Ecologie' met een
andere op deze gronden rustende bestemming, de regels van de bestemming 'Waarde Ecologie' vóór de regels van de andere bestemming gaan.
30.2

Bouwregels

30.2.1 Kwekerijen
In afwijking van het bepaalde in de andere ter plaatse voorkomende bestemmingen geldt dat
ter plaatse van de bestemming 'Waarde - Ecologie' geen kwekerijen zijn toegelaten.
30.2.2 Bouwen ten behoeve van andere voorkomende bestemming(en)
Het bouwen overeenkomstig andere ter plaatse voorkomende bestemming(en) is
toegestaan, onder voorwaarden dat:
a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de bescherming en de instandhouding van
de aanwezige flora en fauna in het gebied;
b. vooraf advies is ingewonnen bij de afdeling van de gemeente Doetinchem die
verantwoordelijk is voor het flora- en faunabeleid;
c. in aanvulling op sub b kunnen burgemeester en wethouders advies inwinnen bij een
extern deskundige, als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt.
30.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
30.3.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Waarde
- Ecologie' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:
a. het verlagen van de bodem en het afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden;
b. het aanleggen en dempen van watergangen, sloten, weidegreppels en andere
waterpartijen;
c. werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen
of tot gevolg hebben, zoals uitdiepen of draineren;
d. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder ook begrepen het
telen en kweken van bomen en heesters (inclusief fruitbomen en boomgaarden);
e. diepploegen, dat wil zeggen het extra diep omploegen van de gronden waarbij de
kruidlaag volledig wordt omgeploegd, vanaf een diepte van 0,3 m;
f. het scheuren van grasland;
g. het aanbrengen, dan wel wijzigen van drainagesystemen;
h. het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of
apparatuur, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen voor de aansluiting van
percelen op het openbare voorzieningennet;
i. het verrichten van exploitatieboringen en seismologisch onderzoek;
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j.

het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
k. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem.
30.3.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken c.q. werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen,
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
b. op basis van een natuurwaardenonderzoek is aangetoond dat eventueel aanwezige
ecologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden aangetast danwel bij besluit van
de bevoegde minister vrijstelling van afwijking van de Flora- en faunawet is verleend; of
c. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een verleende vergunning, waarin de te
beschermen belangen al zijn afgewogen.
30.3.3 Voorwaarden
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
advies in bij de afdeling van de gemeente Doetinchem die verantwoordelijk is voor het flora
-en faunabeleid. In aanvulling op het hiervoor gestelde kunnen burgemeester en wethouders
advies inwinnen bij een extern deskundige, als er geen verantwoorde belangenafweging kan
worden gemaakt
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Artikel 31 Waarde - Landgoed
31.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Landgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daarop
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van
het landgoed met de ter plaatse voorkomende cultuurhistorische en landschappelijke
waarden, waaronder:
a. de paden-, lanen- en groenstructuur;
b. cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde;
c. waterpartijen, en;
d. bijzondere landschappelijke elementen;
met dien verstande dat in geval van strijdigheid de regels van de bestemming 'Waarde Landgoed' vóór de regels van de andere bestemming gaan.
31.2

Bouwregels

31.2.1 Algemeen
Op de in lid 31.1 aangewezen gronden zijn bouwwerken toegelaten overeenkomstig de
regels van de andere ter plaatse voorkomende bestemmingen.
31.3

Afwijken van de bouwregels

31.3.1 Bouwen buiten bouwvlakken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.2.1
voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten een bouwvlak, onder
voorwaarden dat:
a. sprake is van een niet voor bewoning bestemd bouwwerk, die behoren tot het
landgoed, zoals een koetshuis, prieel of orangerie;
b. het bouwwerk aansluit en bijdraagt aan de cultuurhistorische én landschappelijke
waarden van het landgoed, als bedoeld in 31.1;
c. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 500 m 2 bedragen;
d. de goothoogte mag maximaal 6 m bedragen;
e. de bouwhoogte mag maximaal 8 m bedragen;
f. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
g. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig
worden aangetast.
31.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
31.4.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Waarde
- Landgoed' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
124
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren
van gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en/of de daarmee verband
houdende constructies, installaties en apparatuur.
31.4.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken c.q. werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen,
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. binnen een bouwvlak worden uitgevoerd;
2. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
3. mogen worden uitgevoerd op basis van een verleende vergunning, waarin de te
beschermen belangen al zijn afgewogen.
31.4.3 Voorwaarden
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
advies in bij de afdeling van de gemeente Doetinchem die verantwoordelijk is voor het
landschapsbeleid.
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Artikel 32 Waarde - Natuur
32.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Natuur' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daarop
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van
de vochtgebonden natuurwaarden, met dien verstande dat in geval van strijdigheid de regels
van de bestemming 'Waarde - Natuur' vóór de regels van de andere bestemming gaan. Voor
de bestemming 'Wonen' is deze dubbelbestemming niet van toepassing, ondanks het
voorkomen van de dubbelbestemming op deze enkelbestemming.
32.2

Bouwregels

32.2.1 Algemeen
Op de in lid 32.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde voor
terreinafscheiding worden gebouwd.
32.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte
maximaal 2 m mag bedragen.
32.2.3 Kwekerijen
In afwijking van het bepaalde in de andere ter plaatse voorkomende bestemmingen geldt dat
ter plaatse van de bestemming 'Waarde - Natuur' geen kwekerijen zijn toegelaten.
32.2.4 Bouwen ten behoeve van andere voorkomende bestemming(en)
Het bouwen overeenkomstig andere ter plaatse voorkomende bestemming(en) is
toegestaan, onder voorwaarden dat:
a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de bescherming en de instandhouding van
de vochtgebonden natuurlijke waarden in het gebied;
b. vooraf advies is ingewonnen bij de afdeling van de gemeente Doetinchem die
verantwoordelijk is voor het natuur- en waterbeleid;
c. in aanvulling op sub b kunnen burgemeester en wethouders advies inwinnen bij een
extern deskundige, als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt.
32.3

Afwijken van de bouwregels

32.3.1 Kwekerijen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 32.2.3
voor het realiseren van kwekerijen, onder voorwaarden dat:
a. de noodzaak van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;
b. de aanwezigheid en het kwaliteit van flora en fauna en de aangrenzende voor verdroging
gevoelige natuur- en moerasgebieden niet onevenredig worden aangetast;
c. advies wordt ingewonnen bij een deskundige op het gebied van flora en fauna omtrent
de vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk
wordt of kan worden gedaan aan de flora en fauna en de aangrenzende voor verdroging
gevoelige natuur- en moerasgebieden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden
gesteld;
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d. in aanvulling op sub c kunnen burgemeester en wethouders advies inwinnen bij een
extern deskundige, als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt.
32.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
32.4.1 Algemeen
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning op gronden met de bestemming
'Waarde - Natuur' de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren of uit te doen
voeren:
a. het verlagen van de bodem en het afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden;
b. het aanleggen en dempen van watergangen, sloten, weidegreppels en andere
waterpartijen;
c. werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen
of tot gevolg hebben, zoals uitdiepen of draineren;
d. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder ook begrepen het
telen en kweken van bomen en heesters (inclusief fruitbomen en boomgaarden);
e. diepploegen, dat wil zeggen het extra diep omploegen van de gronden waarbij de
kruidlaag volledig wordt omgeploegd, vanaf een diepte van 0,3 m;
f. het scheuren van grasland;
g. het aanbrengen, dan wel wijzigen van drainagesystemen;
h. het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of
apparatuur, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen voor de aansluiting van
percelen op het openbare voorzieningennet;
i. het verrichten van exploitatieboringen en seismologisch onderzoek.
32.4.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist, als:
a. de werken c.q. werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen,
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
b. door de werken c.q. werkzaamheden of door direct of indirect te verwachten gevolgen
daarvan de natuurlijke en/of waterhuishoudkundige waarden, maar ook de kwaliteit, de
waterstand en de stroming van het oppervlakte- en grondwater niet onevenredig
worden of kunnen worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind en de waterbeheerder
daaromtrent is gehoord; of
c. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een verleende vergunning, waarin de te
beschermen belangen al zijn afgewogen.
32.4.3 Voorwaarden
Alvorens te beslissen op een verzoek om omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden wint het bevoegd gezag advies in bij de
afdeling van de gemeente Doetinchem, die verantwoordelijk is voor het natuur- en
waterbeleid. In aanvulling op het hiervoor gestelde kunnen burgemeester en wethouders
advies inwinnen bij een extern deskundige, als er geen verantwoorde belangenafweging kan
worden gemaakt
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Artikel 33 Waterstaat - Waterkering
33.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. de aanleg en de instandhouding van een waterkering;
b. waterstaatkundige voorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen met dien verstande dat in
geval van strijdigheid van de regels van de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' met een
andere op deze gronden rustende bestemming, de regels van de bestemming 'Waterstaat Waterkering' vóór de regels van de andere bestemming gaan.
33.2

Bouwregels

33.2.1 Algemeen
Op de in lid 33.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten
dienste van de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' worden gebouwd.
33.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte
maximaal 4 m mag bedragen.
33.3

Afwijken van de bouwregels

33.3.1 Bouwen voor andere voorkomende bestemming(en)
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 33.1 en
33.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en),
onder voorwaarden dat:
a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het
onderhoud en de instandhouding van de waterkering;
b. vooraf advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.
33.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
33.4.1 Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming
'Waterstaat - Waterkering' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te
doen voeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren
van gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
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g.

het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen
en/of de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

33.4.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen,
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
b. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een verleende vergunning, waarin de te
beschermen belangen al zijn afgewogen.
33.4.3 Advies
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag
advies in bij de waterbeheerder.

129
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

130
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

Hoofdstuk 3

Algemene regels

Artikel 34 Algemene bouwregels
34.1 Bouwregels bij overschrijding van de bouwgrenzen
Het verbod tot bouwen met overschrijding van de bouwgrenzen is niet van toepassing met
betrekking tot:
a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen, voorzover zij de grens van de
weg niet overschrijden;
b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden
voor ventilatiekanalen en schoorstenen, voorzover de overschrijding van de naar de weg
gekeerde bouwgrens niet meer dan 12 cm bedraagt en daarbij de grens van de weg niet
wordt overschreden;
c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, bloemenkozijnen,
balkons, galerijen en luifels, voorzover de overschrijding van de naar de weg gekeerde
bouwgrens niet meer dan 50 cm bedraagt en zij niet lager zijn aangebracht dan:
1. 4,20 m boven een rijbaan of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een
rijbaan;
2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de onder
nummer 1 genoemde strook;
d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voorzover dezen de
bouwgrens met niet meer dan 1 m overschrijden;
e. goten, ondergrondse afvoerleidingen en inrichtingen voor de verzameling van water en
rioolstoffen;
f. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voorzover deze hijsinrichtingen
in geen enkele stand:
1. de naar de weg gekeerde bouwgrens met meer dan 1 m overschrijden;
2. de grens van de weg overschrijden;
3. lager zijn geplaatst dan 4,20 m boven een rijbaan.
34.2 Afwijken van de bouwregels bij overschrijding van de bouwgrenzen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 34.1
voor het overschrijden van bouwgrenzen met ten hoogste 2 m, als het betreft:
a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen die de grens van de weg
overschrijden;
b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden
voor ventilatiekanalen en schoorstenen, die de naar de weg gekeerde bouwgrens met
meer dan 12 cm overschrijden, dan wel die de grens van de weg overschrijden;
c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, die de naar de weg gekeerde bouwgrens
met meer dan 50 cm overschrijden, met inachtneming van het bepaalde in lid 34.1
onder c, nummers 1 en 2;
d. overbouwingen voor de verbinding van twee bouwwerken, met inachtneming van het
bepaalde in lid 34.1 onder c;
e. bloemenkozijnen, balkons en galerijen, mits zij bij overschrijding van de grens van de weg
voldoen aan het bepaalde in lid 34.1 onder c;
f. luifels en draagconstructies voor reclame, mits zij bij overschrijding van de weggrens
voldoen aan het bepaalde in lid 34.1 onder c;
131
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

g.

hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen die in enige stand de naar
de weg gekeerde bouwgrens met ten hoogste 1,50 m overschrijden, mits zij niet lager
zijn geplaatst dan 4,20 m boven de rijbaan;
h. toegangen van bouwwerken, voor wat de hoogte boven de weg betreft, die de grens van
de weg niet overschrijden;
i. kelderingangen en kelderkoekoeken;
j. bouwwerken waarvan de bovenzijde niet hoger is gelegen dan:
1. de hoogte van de weg, voorzover de bouwwerken in de weg zijn gelegen;
2. de terreinhoogte bij voltooiing van de bouw, voorzover de bouwwerken niet in de
weg gelegen zijn.
34.3 Bestaande maten
In de gevallen waarin een bestaande situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte
en/of inhoud van een legaal bouwwerk ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan
meer bedraagt dan in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels is voorgeschreven, is deze bestaande
situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud maatgevend.
34.4 Bouwen langs wegen en water
a. Onverminderd het elders in deze regels met betrekking tot het bouwen bepaalde, mag
of mogen op en in gronden die grenzen aan gronden als bedoeld in:
1. artikel 17, 'Verkeer' uitsluitend bouwwerken geen gebouwen worden gebouwd
binnen de hier genoemde zone:
Soort weg
Afstanden waarbinnen uitsluitend
bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen
worden gebouwd *
Stroomweg **

100 m

Gebiedsontsluitingsweg **

30 m

Erftoegangsweg 1 en II **

20 m

Fiets- en voetpaden, bermen en
bermsloten, niet gelegen bij een van de
eerder genoemde wegen

10 m

*
de genoemde afstanden zijn loodrecht gemeten vanuit de as van de weg
**
als genoemd in het Categoriseringsplan gemeente Doetinchem uit juni 2009
2. artikel 19, 'Water' binnen een afstand van 5 m, loodrecht gemeten op de
bestemmingsgrens van die gronden niet worden gebouwd;
b. als de afstand van de bestaande bebouwing tot aan de onder a bedoelde gronden minder
bedraagt dan is aangegeven, is de bestaande afstand toegestaan;
c. het bevoegd gezag kan, na schriftelijk advies te hebben ingewonnen bij de desbetreffende
wegbeheerder omtrent de aanvaardbaarheid daarvan uit oogpunt van wegbeheer en
verkeersveiligheid, bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in a.1 voor het
bouwen op een kleinere afstand tot de as van de weg of van de op- of afrit;
d. het bevoegd gezag kan, na schriftelijk advies te hebben ingewonnen van de beheerder
van de betreffende watergang omtrent de waterstaatkundige aanvaardbaarheid daarvan,
bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sub a.3 voor het bouwen tot
aan de bestemmingsgrens van die gronden.
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34.5 Ondergronds bouwen
In dit plan gelden de bouwregels alleen voor het bovengronds bouwen; niet voor het
ondergronds bouwen.
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Artikel 35 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 36 Algemene gebruiksregels
36.1 Verboden gebruik
a. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd
met het plan. Onder verboden gebruik wordt in ieder geval beschouwd gebruik als:
1. staan- en/of ligplaats voor wagens- en/of onderkomens;
2. opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en/of vaartuigen en/of onderdelen daarvan;
3. opslagplaats voor gerede en/of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines en/of onderdelen daarvan;
4. stortplaats voor puin, mest- en/of afvalstoffen;
5. seksinrichting, tenzij het “thuisprostitutie” betreft;
6. verblijfsrecreatie en intensieve dagrecreatie;
7. het racen en/of crossen met gemotoriseerde voertuigen of fietsen;
8. voorzieningen voor een 24 uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor
dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden;
9. het gebruiken of laten gebruiken van een recreatief woonverblijf voor permanente
bewoning;
10. het gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige
woning of als afhankelijke woonruimte;
b. het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op (tijdelijk) gebruik voor de realisering
en/of handhaving van de bestemmingen of het normale onderhoud van gronden en/of
bouwwerken.
36.2

Afwijken verboden gebruik

36.2.1 24-uurs begeleidwonenvoorziening
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het verbod tot de realisatie
van een 24 uurs begeleidwonenvoorziening voor dak- of thuislozen met een
verslavingsproblematiek of justitieel verleden, onder voorwaarden dat:
a. het voornemen om een dergelijke voorziening te realiseren passend is binnen de
beleidsplannen 'regionaal beleidsplan OGGz' en het 'Regionaal kompas bestrijding
daklozen'.
b. een veiligheidsanalyse voor het bewuste gebruik is uitgevoerd.
c. een beheersplan voor het bewuste gebruik is opgesteld.
d. een convenant inzake het beheersplan tussen initiatiefnemer / eigenaar en gemeente is
opgesteld en gesloten.
e. uit voorgaande documenten blijkt dat het beoogde gebruik qua aard en schaal passend is
in de omgeving en niet voor onevenredige overlast zorgt;.
f. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
g. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig
worden aangetast.
h. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.
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Artikel 37 Algemene aanduidingsregels
37.1 Geluidszone - industrie
Het is verboden om ter plaatse van de aanduiding 'geluidszone - industrie' nieuwe
geluidsgevoelige functies te realiseren tenzij uit een akoestisch rapport blijkt, dat wordt
voldaan of kan worden voldaan aan de geluidnormen op grond van de Wet geluidhinder.
37.2

Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

37.2.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn,
behalve de daar voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor de waterwinning en de
bescherming van de kwaliteit van het grondwater.
37.2.2 Specifieke gebruiksregels
In afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels geldt dat ter plaatse van de aanduiding
'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' geen kwekerijen zijn toegelaten.
37.2.3 Afwijking van de specifieke gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 37.2.2,
voor het toestaan van een kwekerij, onder voorwaarde dat:
a. de noodzaak van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;
b. de aanwezigheid en het kwaliteit van het grondwater niet onevenredig worden aangetast;
c. advies wordt ingewonnen bij een deskundige op het gebied van grondwater omtrent de
vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk
wordt of kan worden gedaan aan het grondwater, en zo ja welke voorwaarden dienen te
worden gesteld.
37.3

Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

37.3.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' zijn,
behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming van
natuurwaarden in aangrenzende voor verzuring gevoelige bos- en natuurgebieden.
37.3.2 Specifieke gebruiksregels
In afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels geldt dat ter plaatse van de aanduiding
'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' intensieve veehouderijen uitsluitend zijn
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' met de daarbij volgende
maximaal toegestane gebruiksoppervlakte per intensieve veehouderij:
Adres:

Toegestane gebruiksoppervlakte (m2 ):

Gaanderenseweg 375

286

Hulleweg 6

719

Wrangelaan 5

198
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37.4 Specifieke vorm van waarden - cultuurhistorie
In aanvulling op het bepaalde in de bestemmingsregels, geldt dat ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van waarden - cultuurhistorie' het bevoegd gezag advies inwint
bij een stedenbouwkundig - cultuurhistorisch deskundige omtrent de situering van nieuwe
bouwwerken.
37.5 Veiligheidszone - lpg
In afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels, geldt dat ter plaatse van de aanduiding
'veiligheidszone - lpg' geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan als
bedoeld in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) zoals deze gelden ten tijde van de tervisielegging van een ontwerp van dit
plan.
37.6

Vrijwaringszone - molenbiotoop

37.6.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn, behalve voor
de daar voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming van de functie van
de molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element.
37.6.2 Bouwregels
Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' gelden, in
afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, de volgende regels:
a. binnen de zone van 100 m gemeten vanaf de molen mogen geen bouwwerken worden
gebouwd met een bouwhoogte van meer dan de hoogte van de onderste punt van de
verticaal staande wiek van de molen (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de molen);
b. binnen de zone gemeten van 100 m vanaf de molen tot een afstand van 400 m gemeten
vanaf de molen, mogen geen hogere bouwwerken worden gebouwd dan door middel
van onderstaande formule wordt bepaald:
H = X/140 + 0,2 * Z
Waarin:
H = de toelaatbare bouwhoogte in meters (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de
molen);
X = de kortste afstand in meters vanaf het gebouw tot de wieken van de molen;
Z = ashoogte in meters
c. bestaande bouwwerken waarvan de bouwhoogte afwijkt van hetgeen op grond van sub a
zou zijn toegestaan, worden geacht in overeenstemming te zijn met het bepaalde in
sub a.
37.6.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 37.6.2,
voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), onder
voorwaarde dat de windvang van de molen en/of de waarde van de molen als
landschapsbepalend element daardoor niet onevenredig wordt aangetast.
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37.6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Vergunningplicht
Onverminderd het overige in deze regels met betrekking tot omgevingsvergunningen
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
bepaalde, is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in
de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' de hierna
aangegeven werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden met een uitgroeihoogte die
hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 37.6.2 is toegestaan voor
bouwwerken;
b. het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het bepaalde in
artikel 37.6.1 is toegestaan voor bouwwerken;
c. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met een
hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 37.6.2 is toegestaan
voor bouwwerken.
2. Uitzonderingen vergunningplicht
Het in lid 37.6.4 onder 1 opgenomen verbod geldt niet voor het uitvoeren van de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis,
in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarmee op basis van een al
verleende vergunning is of mag worden begonnen op het tijdstip van
inwerkingtreden van het plan.
3. Voorwaarden
De omgevingsvergunning als bedoeld in 37.6.4 onder 1 mag alleen en moet worden
geweigerd, als door het uitvoeren van het werk of door de daarvan direct of indirect te
verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren
van de molen. Dit geldt voor de molen als werktuig door windbelemmering maar dit kan
ook voor de waarde van de molen als landschapsbepalend element. Door het stellen van
voorwaarden kan hier niet of in onvoldoende mate aan tegemoet gekomen worden.
4. Advies deskundige
Voor de omgevingsvergunning als bedoeld in 37.6.4 onder 1 moet advies ingewonnen
worden bij de beheerder van de molen.
37.7

Waarden

37.7.1 Aanduidingsomschrijving
a. Ter plaatse van de aanduiding 'openheid' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende
bestemmingen, in het bijzonder bestemd voor de instandhouding en versterking van de
openheid van het landschap;
b. ter plaatse van de aanduiding 'reliëf' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende
bestemmingen, in het bijzonder bestemd voor de instandhouding en versterking van de
kenmerkende hoogteverschillen van het landschap;
c. ter plaatse van de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' zijn de gronden ook bestemd
voor bescherming, behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische
waarden en kenmerken, en ook het voorkmen van significante effecten op
kernkwaliteiten en omgevingscondities die de realisering van de ecologische
hoofdstructuur in de weg staan;
d. ter plaatse van de aanduiding 'ehs - natuur' zijn de gronden ook bestemd voor
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bescherming, behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecoligsche waarden
en kenmerken van de onderscheiden gebieden;
e. ter plaatse van de aanduiding 'ehs - verweven' zijn de gronden ook bestemd voor
bescherming, behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van landgoederen,
landbouwgebieden met natuurwaarden en landbouwgebieden met een hoge dichtheid
aan natuur- en boselementen.
Bij de ontwikkeling van landgoederen, landbouwgebieden met natuurwaarden en
landbouwgebieden met een hoge dichtheid aan natuur- en boselementen moet rekening
worden gehouden met de kernkwaliteiten van de ecologische hoofdstructuur en
moeten de kernkwaliteiten zo mogelijk verder worden ontwikkeld;
f. ter plaatse van de aanduiding 'waardevol landschap' zijn de gronden ook bestemd voor
behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het waardevol landschap.
37.7.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden
1. Vergunningplicht
Onverminderd het overige in deze regels met betrekking tot omgevingsvergunningen
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
bepaalde, is het verboden de opgenomen werken, geen gebouwen zijnde, of
werkzaamheden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning uit te voeren ter
plaatse van de genoemde aanduiding:
a. het bebossen of anderzins beplanten met houtopstanden, waaronder ook begrepen
het telen en kweken van bomen en heesters (inclusief fruitbomen en boomgaarden),
ter plaatse van de aanduiding 'openheid';
b. het verlagen van de bodem en het afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden,
ter plaatse van de aanduiding 'reliëf';
c. het aanleggen en dempen van watergangen, sloten, weidegreppels en andere
waterpartijen, ter plaatse van de aanduiding 'reliëf' en 'ehs - ecologische
verbindingszone';
d. het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen voor de aansluiting
van percelen op het openbare voorzieningennet, ter plaatse van de aanduiding 'reliëf'
en 'ehs - ecologsiche verbindingszone';
e. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd,
ter plaatse van de aanduiding 'ehs - ecologische verbindingszone'.
2. Uitzondering vergunningplicht
Het in lid 37.7.2 onder 1 opgenomen verbod geldt niet voor het uitvoeren van de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis,
in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarmee op basis van een al
verleende vergunning is of mag worden begonnen op het tijdstip van
inwerkingtreden van het plan.
3. Weigeringsgrond
De omgevingsvergunning als bedoeld in 37.7.2 onder 1 mag alleen en moet worden
geweigerd, als door het uitvoeren van het werk of door de daarvan direct of indirect te
verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige
waarde(n).
4. Advies deskundige
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd
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gezag advies in bij de afdeling van de gemeente Doetinchem die verantwoordelijk is voor
het landschapsbeleid, voor zover de vergunning betrekking heeft op de aanduiding
'openheid' en 'reliëf' en bij de verantwoordelijke voor het flora- en faunabeleid voor
zover de vergunning betrekking heeft op de aanduiding 'ehs - ecologische
verbindingszone'.
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Artikel 38 Algemene afwijkingsregels
38.1 Algemeen
Het bevoegd gezag kan, in uitzonderlijke gevallen, gemotiveerd bij een omgevingsvergunning
afwijken van de regels van het plan voor:
a. het oprichten van bouwwerken van algemeen nut (zoals abri's, telefooncellen,
transformatorhuisjes, gasregelstations en gasdrukstations en conmatics), mits de inhoud
van elk van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 75 m 3 en de bouwhoogte ervan
niet meer bedraagt dan 4 m;
b. (voor alle bestemmingen, behalve de bestemming 'Wonen') het overschrijden van de
bouwregels inzake de goothoogte, de bouwhoogte en de (vloer)oppervlakte van
gebouwen, met niet meer dan 10 %; deze regeling geldt niet voor het vergroten van de
gebruiksoppervlakte van een intensieve veehouderij;
c. het overschrijden van de bouwregels inzake de bouwhoogte en de oppervlakte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 10 %;
d. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals
een bestemmingsgrens of een bouwgrens, te veranderen, als bij definitieve uitmeting en
verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van het
plan gewenst of noodzakelijk is, en waarbij de grenzen met niet meer dan 3 m worden
verschoven;
e. het oprichten van masten voor mobiele (beeld)telefonie en zendmasten tot een
bouwhoogte van maximaal 20 m, onder voorwaarden dat:
1. de betreffende gronden niet zijn gelegen in de bestemming 'Agrarisch met waarden';
2. landschappelijke verstoringen zo beperkt mogelijk blijven;
f. het oprichten van masten voor mobiele (beeld)telefonie en zendmasten op
hoogspanningsmasten tot een gezamenlijke hoogte van maximaal 40 m.
38.2

Afwijken van de bouwregels

38.2.1 Hoogte silo's
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde voor de
bouwhoogte van silo's voor het bouwen van silo's tot een hoogte van 15 m, onder
voorwaarden dat:
a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen
betreffende beschaduwing en gebruiksmogelijkheden van die percelen;
b. de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering is aangetoond.
Deze afwijking van de bouwregels is alleen van toepassing voor bouwwerken geen gebouwen
zijnde in de bestemmingen:
Agrarisch,
Agrarisch met waarden en
Bedrijf.
38.2.2 Hoogte terrein- en erfafscheidingen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde voor erf- en
terreinafscheidingen voor het bouwen van erf- of terreinafscheidingen tot een hoogte van
2 m op minder dan 1 m achter de voorgevel en voor de voorgevel, onder voorwaarden dat:
a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen
betreffende beschaduwing en gebruiksmogelijkheden van die percelen;
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b. daardoor geen overwegend ondoorzichtige erfafscheidingen ontstaan;
c. als de erfafscheiding grenst aan de bestemming 'Verkeer', hierdoor geen
verkeersonveilige situatie ontstaat.
Deze afwijking van de bouwregels is alleen van toepassing voor erf- en terreinafscheidingen
binnen het bouwvlak in de bestemmingen 'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden' en het
bestemmingsvlak in de bestemming 'Wonen'.
38.2.3 Inhoud woning bij monument of aanduiding 'cultuurhistorische waarden'
Het bevoegd gezag kan, ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' dan wel
als sprake is van een monument, bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels
voor de bepaalde maximale inhoud van een (bedrijfs)woning tot een maximum van de
bestaande inhoud van de aaneengesloten bebouwing van de (bedrijfs)woning met de
aanduiding 'cultuurhistorische waarden' of het monument, onder voorwaarden dat:
a. één en ander bijdraagt aan de instandhouding van de cultuurhistorisch waardevolle
bebouwing of het monument;
b. het aantal woningen niet toeneemt.
Deze afwijking van de bouwregels is alleen van toepassing voor (bedrijfs)woningen met de
aanduiding 'cultuurhistorische waarden' of aangewezen als monument in de bestemmingen:
Agrarisch,
Agrarisch met waarden,
Bedrijf,
Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor,
Maatschappelijk,
Recreatie,
Sport en
Wonen.
38.2.4 Oppervlakte bedrijfsgebouwen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de toegestane maximale
oppervlakte van bedrijfsgebouwen (bestaande oppervlakte, vermeerderd met 10 %) voor
het toestaan van een grotere oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, onder voorwaarden dat:
a. de doelmatigheid van de grotere oppervlakte door middel van een bedrijfsplan is
aangetoond, en positief beoordeeld is door een ter zake deskundige;
b. de maximum oppervlakte met maximaal 15 % wordt overschreden;
c. de grenzen van het bestemmingsvlak niet worden overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die
voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3 ;
f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig
worden aangetast;
g. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden;
h. het parkeren door gebruikers en bezoekers op eigen terrein gewaarborgd is;
i. de overige bouwregels voor bedrijfsgebouwen onverkort blijven gelden.
Deze afwijking van de bouwregels is alleen van toepassing voor bedrijfsgebouwen in de
bestemmingen:
Bedrijf,
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Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor,
Maatschappelijk,
Recreatie en
Sport.
38.2.5 Tijdelijke woonunit voor mantelzorg
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouw- en
gebruiksregels ten behoeve van het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit als
afhankelijke woonruimte voor mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:
1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische,
psychische en/of sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke
doktersverklaring;
2. er bestaat tussen de zorggever en de zorgbehoevende een familiaire relatie;
3. totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel
uit van de maximaal toegestane oppervlakte voor bijbehorende bouwwerken en de
woonunit strekt zich niet uit tot meer dan één bouwlaag;
4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden;
5. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid; de woonunit moet binnen een straal
van 10 m van de (bedrijfs)woning worden geplaatst;
6. de woonunit moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de
bouwverordening;
7. het gestelde over de maximale goothoogte voor bijbehorende bouwwerken
overeenkomstig van toepassing is;
8. er is en blijft sprake van een 'afhankelijke woonruimte'; er mag geen nieuwe,
zelfstandige woning ontstaan;
b. Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn,
toestaan dat de onder a nummer 3 genoemde oppervlaktenorm wordt overschreden;
c. als de noodzaak van mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de
(bedrijfs)woning worden teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming
met het bestemmingsplan; dit betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke
woonruimte en de tijdelijke woonunit is verwijderd.
Deze afwijking van de bouwregels is alleen van toepassing voor (bedrijfs)woningen in de
bestemmingen:
Agrarisch,
Agrarisch met waarden,
Bedrijf,
Cultuur en ontspanning,
Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor,
Maatschappelijk,
Recreatie,
Sport,
Wonen en
Wonen - Landgoed.
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38.3

Afwijken van de specifieke gebruiksregels

38.3.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen
Burgemeester en wethouder kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in de specifieke gebruiksregels van de betreffende bestemming over aan huis gebonden
bedrijven en/of beroepen in combinatie met 20.5.1 sub e voor het toelaten van bedrijven of
beroepen aan huis, die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen zijn met de in bijlage 4
opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en bedrijven.
Deze afwijking van de specifieke gebruiksregels is alleen van toepassing bij (bedrijfs)woningen
inclusief eventueel aanwezige bijbehorende bouwwerken in de bestemmingen:
Agrarisch,
Agrarisch met waarden,
Bedrijf,
Cultuur en ontspanning,
Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor,
Maatschappelijk,
Recreatie,
Sport,
Wonen en
Wonen - Landgoed.
38.3.2 Mantelzorg
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in de
specifieke gebruiksregels omtrent strijdig gebruik en toestaan dat een (gedeelte van een)
al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte
voor mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:
1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische,
psychische en/of sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke
doktersverklaring;
2. er bestaat tussen de aanvrager en de zorgbehoevende een familiaire relatie;
3. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt
onderdeel uit van de maximaal toegestane oppervlakte voor bijbehorende
bouwwerken;
4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden;
5. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste perceelsgrens
bedraagt minimaal 8 m bedraagt; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m
als de aangrenzende grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-,
natuur-, water-, verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;
6. er is en blijft sprake van een afhankelijke woonruimte; er mag geen nieuwe
zelfstandige woning ontstaan;
7. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;
8. afhankelijke woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de
bouwverordening;
b. Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn,
toestaan dat de onder a nummer 3 genoemde oppervlaktenorm wordt overschreden;
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c. als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de
(bedrijfs)woning worden teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming
met het bestemmingsplan. Dat betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke
woonruimte.
Deze afwijking van de specifieke gebruiksregels is alleen van toepassing bij (bedrijfs)woningen
in de bestemmingen:
Agrarisch,
Agrarisch met waarden,
Bedrijf,
Cultuur en ontspanning,
Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor,
Maatschappelijk,
Recreatie,
Sport,
Wonen en
Wonen - Landgoed.
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Artikel 39 Algemene wijzigingsregels
39.1 Algemeen
Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen voor:
a. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals
een bestemmingsgrens of een bouwgrens, te veranderen, als bij definitieve uitmeting of
verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwezenlijking van het
plan gewenst of noodzakelijk is en de bestemmingsgrens niet meer dan 5 m en de
bouwgrens niet meer dan 10 m worden verschoven;
b. het oprichten van gebouwen van openbaar nut (zoals transformatorhuisjes en
gemaalgebouwtjes) met een inhoud van maximaal 100 m 3 en een goothoogte van
maximaal 4 m;
c. het geheel of gedeeltelijk wijzigen of verwijderen van een aanduidingsvlak als bedoeld in
artikel 37 Algemene aanduidingsregels, als vaststaat dat ter plaatse van de aanduiding
hetzij de begrenzing van de functie of waarde is gewijzigd, hetzij geen functie of waarde
meer aanwezig is die de aanduiding rechtvaardigd. Vooraf moet advies ingewonnen
worden bij een terzake deskundige.
39.2 Bestemmingsomschrijving 'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden' met
betrekking tot intensieve veehouderij
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, twee jaar na vaststelling van dit bestemmingsplan, de
bestemmingsomschrijving van de bestemmingen 'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden' als
volgt aanpassen:
in 3.1 sub a het tekstdeel "met dien verstande dat uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'intensieve veehouderij uitgesloten' geen intensieve veehouderij is toegestaan"
vervangen door "niet zijnde intensieve veehouderij, met dien verstande dat bestaande
intensieve veehouderij wel is toegestaan"';
in 4.1 sub a na "agrarische bedrijvigheid," de tekst "niet zijnde intensieve veehouderij,"
toevoegen en de tekst onder de eerste bullet in zijn geheel vervangen door "bestaande
intensieve veehouderij wel is toegestaan;"
de aanduiding 'intensieve veehouderij uitgesloten' schrappen van de kaart.
39.3 Functieaanduiding 'cultuurhistorische waarden' en 'specifieke vorm van
waarde - cultuurhistorie'
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, de functieaanduidingen 'cultuurhistorische waarden' en/of
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie' verwijderen als uit aanvullend
cultuurhistorisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de aanduiding geen sprake (meer) is
van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en/of een samenhang van cultuurhistorisch
waardevolle bebouwing.
Vooraf moet advies ingewonnen worden bij de deskundige.
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39.4 Functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning'
Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, een (voormalige) agrarische bedrijfswoning, binnen de
bestemmingen
Agrarisch,
Agrarisch met waarden of
Wonen
voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning', onder de
voorwaarde dat vaststaat dat sprake is van een (voormalige) agrarische bedrijfswoning die
niet meer als agrarische bedrijfswoning in gebruik is.
39.5 Functieverandering naar werken
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, de bestemmingen:
Agrarisch,
Agrarisch met waarden,
Bedrijf,
Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor,
Maatschappelijk en
Wonen
wijzigen naar de bestemming
Bedrijf,
Cultuur en ontspanning,
Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor,
Maatschappelijk,
Recreatie of
Sport
met een specifieke aanduiding gerelateerd aan de beoogde activiteit(en).
De bevoegdheid is niet van toepassing bij de bestemming 'Bedrijf' ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - circusbedrijf'.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. uitsluitend functies zijn toegestaan die behoren tot de Lijst van neven-/
hergebruiksactiviteiten zoals deze zijn opgenomen in bijlage 6 en die in deze lijst als
hergebruik zijn aangeduid;
b. de doelmatigheid van de nieuwe bestemming door middel van een bedrijfsplan is
aangetoond;
c. vast is komen te staan dat de bedrijfsvoering vóór vaststelling van het wijzigingsplan
is/wordt beëindigd;
d. na wijziging de bestemming 'Bedrijf', 'Cultuur en ontspanning', 'Detailhandel',
'Dienstverlening', 'Horeca', 'Kantoor', 'Maatschappelijk', 'Recreatie' of 'Sport' van
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overeenkomstige toepassing is, afhankelijk van de nieuwe functie;
e. als een monument of een gebouw aangeduid met 'cultuurhistorische waarden' op het
perceel aanwezig is, mag dit gebouw niet worden gesloopt en moet dit gebouw
onderdeel uitmaken van de functieverandering;
f. maximaal 50 % van de oppervlakte van de bestaande gebouwen, die meer dan 3 jaar ten
behoeve van de bedrijfsvoering in gebruik zijn geweest mag voor functieverandering
worden ingezet, alle overige bebouwing moet worden gesloopt met dien verstande dat
de bestaande bedrijfswoning en 100 m 2 aan bijbehorende bouwwerken bij deze
bedrijfswoning niet bij de sloopoppervlakte wordt meegeteld;
g. in afwijking van het bepaalde onder f kan, als een monument of een gebouw aangeduid
met 'cultuurhistorische waarden' op het perceel aanwezig is, worden afgeweken van het
gestelde percentage, om te kunnen voldoen aan het bepaalde onder e;
h. bij nieuwbouw geldt de hoogste goot- en bouwhoogte zoals deze bestond voor een
bestaand bedrijfsgebouw als maximale goot- en bouwhoogte;
i. de gezamenlijke oppervlakte van functieverandering niet meer mag bedragen dan in de
hiernavolgende tabel, zoals die geldt voor de onderscheiden gebieden, is weergegeven en
met dien verstande dat bij een combinatie van meerdere nieuwe activiteiten maximaal
de laagste oppervlaktenorm is toegestaan:
maximale oppervlakte
gebiedsaanduiding
in m2
'ehs natuur'

'ehs verweving'
'ehs ecologische
verbinding'

'reconstructiewetzone
- verwevingsgebied '
'waardevol landschap'

verblijfsrecreatie

750

750

900

dagrecreatie

750

750

900

zorg

750

750

900

X

750

750

nevenactiviteit

opslag

j.
k.
l.
m.

n.
o.
p.

overige
X
750
750
nevenactiviteiten
voor zover de dag- en verblijfsrecreatieve of zorgactiviteiten in de openlucht
plaatsvinden mag, in aanvulling op het bepaalde onder i, het hiervoor gebruikte
oppervlakte maximaal 300 m2 bedragen;
wijziging uitsluitend is toegestaan wanneer is aangetoond dat het functioneren of kunnen
functioneren van de Ecologische Hoofdstructuur niet wordt geschaad voor zover de
locatie is gelegen in 'ehs - natuur', 'ehs - verweving' of 'ehs - ecologische verbinding';
de landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die
voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en3;
voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen;
de activiteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo
primair in het bestemmingsvlak moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;
ruimtelijke ingrepen mogen niet leiden tot verlaging van de grondwaterstanden in natte
natuurgebieden, gelegen binnen de dubbelbestemmig 'Waarde - Natuur';
de activiteit(en) geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo
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niet onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;
q. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
r. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.
39.6 Functieverandering naar wonen
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, de bestemmingen
Agrarisch,
Agrarisch met waarden,
Bedrijf,
Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor en
Maatschappelijk
wijzigen naar de bestemming 'Wonen'.
De bevoegdheid is niet van toepassing bij de bestemming 'Bedrijf' ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - circusbedrijf'.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. vast is komen te staan dat de bedrijfsvoering vóór vaststelling van het wijzigingsplan
is/wordt beëindigd;
b. maximaal 2 gebouwen voor maximaal 4 woningen worden hergebruikt of gerealiseerd,
met dien verstande dat maximaal 2 woningen per gebouw zijn toegelaten;
c. de extra woning/woningen past/passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
d. alle aanwezige gebouwen, minus de monumentale en/of gebouwen aangeduid met
'cultuurhistorische waarden' en de bestaande bedrijfswoning(en) met 100 m 2 aan
bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning, moet worden gesloopt, afhankelijk van
het sloopoppervlak is nieuwbouw/hergebruik mogelijk, met dien verstande dat het
bepaalde in de hiernavolgende tabel van toepassing is:
minimale
maximaal
maximaal
maximale
maximaal
sloopaantal (nieuwe)
aantal
inhoud (m3 ) oppervlakte (m2 )
oppervlakte gebouwen voor
toegestane
per woning
bijbehorende
2
(m )
functiewoningen per per gebouw bouwwerken per
verandering
gebouw
woning
(geen
bijbehorend
bouwwerk)
850

1

1

750

100

850

1

2

375

50

1.700

1

2

750

100

1.700

2

1

750

100

1.700

2

2

375

50

3.400
2
2
750
100
e. als een monument of gebouw aangeduid met 'cultuurhistorische waarden' op het
perceel aanwezig is, mag dit gebouw niet worden gesloopt;
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f.
g.

h.

i.
j.
k.
l.
m.

n.
o.
p.

in afwijking van het bepaalde onder d is, als door de aanwezigheid van monumentale
en/of gebouwen aangeduid met 'cultuurhistorische waarden' niet kan worden voldaan
aan de minimale sloopoppervlakte, een kleiner sloopoppervlakte toegestaan;
in afwijking van het bepaalde onder d is, als door hergebruik van een monumentaal of
gebouw aangeduid met 'cultuurhistorische waarden' de maximale inhoud per woning
wordt overschreden, voor de maximale inhoud per woning de bestaande inhoud als
maximum geldt;
in afwijking van het bepaalde onder d, de minimale sloopondergrens, kan een tweede
slooplocatie worden ingezet onder voorwaarden dat:
1. de sloopoppervlakte per locatie minimaal 500 m 2 moet bedragen, exclusief de
bestaande (bedrijfs)woning(en) en 100 m 2 aan bijbehorende bouwwerken per
bedrijfswoning,
2. alle aanwezige gebouwen op beide bouwpercelen worden gesloopt, met uitzondering
van de bestaande (bedrijfs)woning(en) en 100 m 2 aan bijbehorende bouwwerken
per bedrijfswoning en monument of gebouw aangeduid met 'cultuurhistorische
waarden';
3. het (agrarische) bouwvlak op de tweede slooplocatie komt te vervallen of, als een
bedrijfswoning aan wezig is, wordt eveneens gewijzigd in de bestemming 'Wonen';
in afwijking van het bepaalde onder d kan in geval van hergebruik van gebouwen worden
afgeweken van het slopen van alle aanwezige gebouwen, het bepaalde in de tabel blijft
daarbij van toepassing;
na wijziging de bestemming 'Wonen' van overeenkomstige toepassing is, met dien
verstande dat in geval van een woninginhoud van 375 m 3 deze kleinere inhoud op de
kaart wordt vastgelegd;
er moet sprake zijn van een compacte perceelsvorm;
de landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die
voldoet aan het bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
voor zover de locatie gelegen is binnen de aanduiding 'ehs - ecologische verbinding' of
'ehs - natuur' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt
van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of
mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen;
ruimtelijke ingrepen mogen niet leiden tot verlaging van de grondwaterstanden in natte
natuurgebieden, gelegen binnen de dubbelbestemmig 'Waarde - Natuur';
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.

39.7 Wijziging naar Agrarisch of Agrarisch met waarden, zonder bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, de bestemmingen
Bedrijf,
Cultuur en ontspanning,
Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor,
Maatschappelijk,
Recreatie en
Sport
wijzigen in de bestemming 'Agrarisch' of 'Agrarisch met waarden', zonder bouwvlak.
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Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. vast is komen te staan dat de de bedrijfsvoering van de geldende bestemming vóór
vaststelling van het wijzigingsplan is/wordt beëindigd;
b. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is;
c. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Agrarisch' of 'Agrarisch met waarden'
gelden, waarbij de keuze voor de bestemming 'Agrarisch' of 'Agrarisch met waarden'
aansluit op de omliggende agrarische bestemming.
39.8 Wijziging naar Natuur
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaald in artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening, de ter plaatse geldende bestemming (en) wijzigen in de bestemming
'Natuur', voor zover de gronden aangeduid zijn met 'ehs - ecologische verbinding' en/of 'ehs
- verweven' of vallen binnen de 'wro-zone - wijzigingsgebied 2'.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de agrarische functie van de aangrenzende, niet bij het bouw- of bestemmingsvlak
behorende gronden en bebouwing niet onevenredig wordt belemmerd;
b. de invulling in overeenstemming is met het beleid voor de EHS en het landschapsbeleid
van de gemeente;
c. de omzetting betrekking heeft op een gebied van ten minste 2 ha;
d. de gerechtigden ten aanzien van de betreffende gronden dit wensen.
39.9 Wijziging naar Wonen
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, de bestemmingen
Agrarisch,
Agrarisch met waarden,
Bedrijf,
Cultuur en ontspanning,
Detailhandel,
Dienstverlening,
Horeca,
Kantoor,
Maatschappelijk,
Recreatie en
Sport
wijzigen in de bestemming 'Wonen'.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. op het bouw- of bestemmingsperceel minimaal één bedrijfswoning aanwezig is;
b. vast is komen te staan dat de de bedrijfsvoering van de geldende bestemming vóór
vaststelling van het wijzigingsplan is/wordt beëindigd;
c. aangegeven is dat, voor zover van toepassing, tot intrekking van de milieurechten kan
worden overgegaan;
d. het totale aantal woningen op het bouw- of bestemmingsvlak niet mag toenemen;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
f. de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning' wordt toegevoegd, als
vaststaat dat sprake is van een plattelandswoning;
g. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
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h. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is;
i. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' gelden.
39.10 Woningsplitsing voor monumenten en bij functieaanduiding
'cultuurhistorische waarden'
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, bij (bedrijfs)woningen die monument zijn en (bedrijfs)woningen
met de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' de aanduiding 'maximum aantal
bedrijfswoningen' of 'twee-aaneen' toevoegen.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de inhoud van de (bedrijfs)woning minimaal 1.000 m 3 bedraagt;
b. de wijziging bijdraagt aan de instandhouding van het monument of de cultuurhistorische
waarden van de (bedrijfs)woning;
c. de extra woning voldoet aan het gemeentelijk woningbouwprogramma;
d. bij het toevoegen van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen', deze maximaal
twee woningen toelaat;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast;
f. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
g. de overige bij de bestemming behorende aanduidingen en regels in acht worden
genomen.
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Artikel 40 Overige regels
Waar in dit plan wordt verwezen naar wettelijke regelingen wordt geduid op die regelingen,
zoals zij luidden op het tijdstip van vaststelling van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4

Overgangs- en slotregels

Artikel 41 Overgangsrecht
41.1 Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt
van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
41.2 Afwijking
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van
het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 41.1
met maximaal 10 %.
41.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunningen in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
41.4 Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
2. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
3. als het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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;
4. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dat plan.
41.5 Persoonsgebonden overgangsregels
Indien toepassing van het in het vorige lid opgenomen overgangsrecht gebruik zou kunnen
leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die
op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen
gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kunnen burgemeester en
wethouders met het oog op beëindiging op termijn van die met het bestemmingsplan
strijdige situatie, voor die persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten.
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Artikel 42 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Buitengebied - 2012.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in de openbare
raadsvergadering d.d. [P.M.]
de griffier,

de voorzitter,
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Energie-index rapport
Holdrostweg

Straat:
Nummer/
Toevoeging:
Postcode:

1
7004JK

EINV2014*:



1.81

(WWS)

Doetinchem

Plaats:
Woningtype:

Vrijstaande woning

EINV2014 met EMG verklaring:

Gebruiksoppervlakte:

114,1

Opnamedatum:

2 juni 2017



Afmeldnummer:

987661474

EI-rapport geldig tot:

02-06-2027

EI op basis van andere woning?

nee

Adres representatieve woning
Standaard Energiegebruik van de woning wordt bepaald met een zogenaamd Maatwerkadvies
Mogelijke energiebesparende maatregelen kunnen worden bepaald met een zogenaamd Maatwerkadvies!

EI-rapport opgesteld door:
 Adviesbedrijf:

Woningschouw

 Certificaatnummer

SKW.21.9500.024-1/07

(afgegeven door CI)

 KvK nummer:

37094202

 Naam EPA-opnemer/adviseur:

W. Kornegoor

 Examennummer:

026

 Handtekening:

nvt

HOLDROSTWEG 1
7004 JK DOETINCHEM

BOUWTECHNISCH RAPPORT

Bouwtechnisch rapport Versie WHG2011

Algemene gegevens:
Objectgegevens:
Object

Vrijstaande woning

Adres

Holdrostweg 1

Postcode en plaats

7004 JK Doetinchem

Bouwjaar

1965

Huidig gebruik

Verhuur

Inhoud pand

Circa 445 m³

Object bewoond

Bewoond

Energielabel aanwezig

Ja, C-label

Datum afgifte energielabel

2-6-2017

Gegevens opdrachtgever:
Opdrachtgever

Staatsbosbeheer

Adres

Binnensingel 3

Postcode en plaats

7411 PL Deventer

Inspectiegegevens:
Datum Keuring

Vrijdag 2 juni 2017

Rapportnummer

1000.BT.24.212

Naam bouwkundige

Dhr. J. Ruesink, bouwkundig inspecteur/03

Weersgesteldheid

Droog, circa 24°C

Aanwezig bij inspectie

Huurders

Opdracht via intermediair

n.v.t.

Handtekening
bouwkundige:

Geautoriseerd door
de heer W.E.M. Verstraete,
Directeur / beëdigd expert
bouwkundige opnamen,
handtekening:

Onze inspanningsverplichting uw zekerheid.
Voor u ligt het bouwkundige inspectie rapport. Voor uw opdracht en het vertrouwen in Woningschouw BV danken wij u hartelijk. We
gaan ervan uit dat dit rapport voldoet aan uw verwachtingen en dat dit een toevoeging zal zijn in uw koop of verkoop transactie.
Mocht dit niet zo zijn, dan vernemen wij dat graag om dat we er naar streven onszelf continu te verbeteren.
Mocht u naar aanleiding van de bouwkundige keuring en de rapportage nog vragen hebben, kunt u deze uiteraard nog stellen, bij
voorkeur per email (info@woningschouw.nl) ter attentie van de bouwkundig inspecteur die de keuring heeft uitgevoerd en onder
vermelding van het rapportnummer. Hij/zij zal uw vragen dan per omgaande beantwoorden.
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Holdrostweg 1
aan- of verkopen
zonder risico?

1000.BT.24.212
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WONINGSCHOUW BV VOORAANSTAAND LANDELIJK SPECIALIST BOUWKUNDIGE EXPERTISE “ONROEREND GOED”.
WoningSchouw BV is een objectief en onafhankelijk bouwkundig expertisebureau en werkt uitsluitend met ervaren bouwkundige
experts ondermeer op het gebied van bouwkunde, bouwkundige vraagstukken en bouwkundig onderzoek bij aan- en verkoop van
onroerend goed.
Alle opdrachten die aan WoningSchouw BV Bouwkundig Expertisebureau worden toevertrouwd, worden door eigen gecertificeerde
bouwkundige experts uitgevoerd. Dit staat garant voor de perfecte beheersing van de technische kwaliteit van de interventies en
voor absolute discretie.
Naast bouwtechnische onderzoekskeuringen bij aan en verkoop kent WoningSchouw meerdere bouwkundige disciplines zoals bv:
Gas en elektra veiligheidskeuringen NTA 8025, Energielabels en verduurzamingadviezen, Energieprestatie adviezen, vooropname
(o-fase) bij omgevingsveranderingen, beëdigde bouwkundige expertises, bouwkundige deelinspecties, demografisch onderzoek,
endoscopisch onderzoek, warmtecamera, geluidsonderzoek etc.
Vanuit ervaring heeft WoningSchouw BV de WoonhuisGarantie ontwikkeld. U kunt met dit rapport de WoonhuisGarantie afsluiten!
Met deze WoonhuisGarantie van WoningSchouw BV zijn kopers en verkopers verzekerd tegen verborgen gebreken. Daarnaast zijn
tevens alle goedgekeurde onderdelen, installaties, keuken en keukeninbouwapparatuur meeverzekerd. Voor meer informatie zie de
bijlage of informeer u op: www.woonhuisgarantie.nl.
WoningSchouw is volledig gecertificeerd BRL 9500 SKW 21.9500.024-1-2/07 en is lid van BBI, Brancheorganisatie Bouwkundige
Inspectiebureaus. Voor meer informatie; www.woningschouw.nl
Uiteraard is het ook mogelijk om bedrijfsobjecten bouwtechnisch te laten onderzoeken. Hiervoor verwijzen we u voor meer
informatie naar www.schouwnederland.nl. Schouw Nederland is een dochteronderneming van Woningschouw BV.

ALGEMENE VOORSCHOUW/OPMERKINGEN BOUWKUNDIG EXPERT:
Gekeurd object betreft een vrijstaand woonhuis met schuur/berging/stal/afdak. De algehele onderhoudstoestand kan als voldoende
worden omschreven.
VRAGENLIJST/MEDEDELINGEN VOORAF:
Tijdens de bouwtechnische keuring is de navolgende informatie door de huurders (familie Heezen) verstrekt:
Kelder is lek.
Begane grond vloer is vervangen middels schuimbeton in verband met houtrot houten vloeren destijds.
MILIEUASPECTEN:
Inleiding milieu belastende verontreiningen / materialen:
De bouwtechnische keuring is geen onderzoek naar milieu belastende verontreinigingen/materialen in- en extern zoals
asbestverdachte materialen, bodemvervuiling etcetera. Om de aanwezigheid van eventuele milieu belastende stoffen te kunnen
bepalen kan een nader specialistich onderzoek uitgevoerd worden. Deze specialistische onderzoeken zoals bv, asbestcheck,
asbestinventarisatie type A of B, vallen buiten de scope van deze bouwtechnische keuring, maar kunnen desgewenst als daar
opdracht toe wordt gegeven, wel door Woningschouw BV worden uitgevoerd / bemiddeld.
Asbestverdachte materialen:
In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen worden uitgesloten. Er
wordt bij een bouwtechnische keuring niet specifiek naar mogelijk asbestverdachte materialen in of aan de woning/bijgebouwen
gezocht indien daar geen separate opdracht (Asbestcheck of Asbestinventarisatie Type-A) voor is gegeven. Mocht men tijdens de route
van de bouwtechnische keuring visueel asbestverdachte materialen waarnemen, is dit onder asbestverdachte materialen vermeld.
Uitsluitingen:
Een bouwtechnische keuring dient niet gezien te worden als een Asbestcheck of Asbestinventarisatie.
Er kunnen absoluut geen rechten ontleend worden als blijkt dat asbestverdachte materialen niet of niet tijdig zijn opgemerkt en/of
zijn vermeld in dit bouwtechnisch keuringsrapport. Risico op de aanwezigheid van asbest in de woning, blijft altijd aanwezig op
plaatsen waar geen inspectie mogelijk is, of daar waar asbestverdacht materiaal is weggewerkt. Brochures en informatie over
asbest kunt u aanvragen bij Ministerie infrastructuur en milieu tel: 1400 of op de Website: www.rijksoverheid.nl
Visueel waargenomen asbestverdachte materialen / constructies:
dakbeschot woonhuis;
rookkanaal woonkamerstookplaats;
golfplaten schuur/berging/stal/afdak (conform de opdrachtverstrekking niet nader beoordeeld).
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Overzicht geprognosticeerde kosten voor instandhouding bouwdelen.
Rubriek

Begrote kosten

Hoofdstuk bouwdeel

Bouwdeel Interieur

1.9 Binnenkozijnen

Bouwdeel Exterieur

3.4 Schoorstenen, doorvoeren en ventilatiekanalen

100,00
1.500,00

3.5 Schuine daken

1.700,00
Prognotisatie kosten € 3.300,00

Niet begrote posten.
Rubriek

Hoofdstuk bouwdeel

Aanbevolen nader (?) specialistische onderzoeken. Nadere onderzoeken zijn niet begroot.
Rubriek

Hoofdstuk bouwdeel

Bouwdeel Interieur

1.1 Zoldervloer
2.6 Kelder - souterrain

Begrote kosten:
In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van begrote kosten voor herstelwerkzaamheden binnen 1 tot 3 jaar gegeven,
zijn deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en materiaalinzet door
professionele bedrijven (geen doe-het-zelf werk).
Alle begrote kosten worden verstrekt voor herstelwerkzaamheden nieuw voor oud. Dat wil zeggen dat met vernieuwen de gelijke
(bestaande) functie weer aanwezig is. Begrote kosten voor instandhouding zijn inclusief BTW.
Niet begrote onderdelen en specialistische onderzoeken:
De omvang van een gebrek of tekortkoming en de daarbij horende begrote kosten zijn door de bouwkundige tijdens de inspectie
niet in voldoende mate vast te stellen. Door derden (gespecialiseerde bedrijven) dient een nader (specialistisch) onderzoek te
worden uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek kan een gespecificeerde vrijblijvende werkomschrijving en een kostenraming
worden gemaakt. Specialistische onderzoeken worden nimmer door WoningSchouw begroot.
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Voorwaarden en uitgangspunten bouwtechnische keuring:
Doel van de bouwtechnisch keuring.
Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende
gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie. Het object wordt beoordeeld in relatie tot de in het bouwjaar
geldende eisen, bouwaarde en bouwwijze. De bouwtechnische keuring is een afgeleide van de NEN 2767 (conditiemeting).
Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd.
De inspectie wordt uitgevoerd per onderdeel, te beginnen met de zolderruimte. Per verdieping worden de onderdelen beoordeeld.
De bouwtechnische keuring geeft uitdrukkelijk geen garantie voor beoordeelde bouwdelen en onderdelen.
Inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen.
De bouwtechnische keuring moet voldoen aan inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen. Schuine en platte daken worden
geïnspecteerd met een ladder waarmee een hoogte van 6.3 m1 kan worden bereikt. Voor kruipruimten geldt een minimum hoogte
van 0,5 m zonder dat er belemmerende factoren zijn. Als er water staat in de kruipruimte of als die erg vochtig is, beperkt de
inspectie zich tot de directe omgeving van het toegangsluik. Een bouwkundige zal nimmer een volledige inspectie in de kruipruimte
verrichten als er zich geen persoon(en) in de omgeving van het toegangsluik bevinden.
Geldigheidsduur.
De bouwtechnische keuring is een momentopname. Ook bij gelijkblijvende omstandigheden heeft het rapport een geldigheidsduur
van 12 maanden na inspectie datum. Daarna, of zoveel eerder als noodzakelijk blijkt, dient een nieuw dan wel geactualiseerd
rapport te worden opgemaakt.
Opname en rapportage.
De bouwtechnische keuring is een visuele inspectie. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn beperkingen.
Ruimtes achter wanden en knieschotten e.d. zijn geïnspecteerd in de directe omgeving van het toegangsluik, voor zover dit kon
worden geopend zonder hak- en breekwerk. Indien onderdelen van de woning niet voor inspectie toegankelijk waren, is dit in de
rapportage vermeld. Daar waar een onderdeel niet visueel kon worden geïnspecteerd en er twijfel zijn bij de inspecteur over de
staat waarin het verkeerd, wordt geadviseerd (door derden) nader specialistisch onderzoek te (laten) verrichten.
Visuele beoordeling technische installaties
Binnen de bouwtechnische keuring wordt technische installaties alleen visueel beoordeeld, en niet gekeurd met als grondslag de
NTA 8025. Er wordt geen onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen en/of apparaten.
De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen zijn getest. Er is onderzocht of de
verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Voor een exacte veiligheidsbeoordeling van de
elektra en gasinstallaties adviseren we een gecertificeerd elektra en gaskeuring met als grondslag de NTA 8025 uit te laten voeren.
Bijgebouwen en aanbouwen.
Een bijgebouw is een gebouw wat volledig los staat van de woning. Garages, serres, luifels en uitbouwen van normale afmetingen
die met een gevel op overig muurwerk met de woning zijn verbonden worden geïnspecteerd en beoordeeld als aanbouw.
Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfafscheidingen, pergola’s en
dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bij- en aanbouwen buiten beschouwing gelaten.
Aansprakelijkheid.
Op de uitvoering en de resultaten van deze bouwtechnische keuring zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De
bouwtechnische keuring biedt geen garantie op de (bouwkundige) staat van het object, bijgebouwen en technische installaties
tijdens of na de opnames. WoningSchouw neemt geen verantwoordelijkheid voor een vergelijking met een bouwtechnische keuring
door derden. De verantwoording daarvoor ligt bij de opdrachtgever c.q. koper. WoningSchouw is beperkt aansprakelijk voor
aantoonbare tekortkomingen in de uitvoering van de bouwtechnische keuring conform de bepalingen in het Burgerlijke Wetboek
over beroepsfouten. WoningSchouw is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de
beroepsfout uitkeert. Bij een klacht of schadeclaim dient volgens en conform de Algemene Leveringsvoorwaarden gehandeld te
worden door eigenaar van de bouwtechnische keuring. De algemene leveringsvoorwaarden en de uitgangspunten van de
bouwtechnische keuring zijn met de ondertekening van de opdrachtovereenkomst overeengekomen.
WoonhuisGarantie Verzekering.
Met dit bouwtechnische rapport heeft u de mogelijkheid om een WoonhuisGarantie Verzekering af te sluiten. Ondanks dat de
bouwkundigen van WoningSchouw bij de bouwtechnische keuring hun uiterste best doen om een optimale inspectie van de woning
uit te voeren, blijft de mogelijkheid altijd aanwezig dat verborgen gebreken niet ontdekt kunnen worden. Speciaal hiervoor is de
WoonhuisGarantie Verzekering ontwikkeld.
Bij verborgen gebreken is het vaak lastig om de schade vergoed te krijgen. Als u dit risico niet wilt lopen, biedt de
WoonhuisGarantie Verzekering uitkomst. Met deze even unieke als betaalbare verzekering heeft u 12 maanden na notariële
overdracht recht op compensatie.
Dat geldt niet alleen voor verborgen bouwkundige gebreken, maar ook voor functieverlies van zichtbare bouwdelen en ook
belangrijk, installaties en keuken inbouwapparatuur.
U kunt de WoonhuisGarantie Verzekering activeren tot 12 maanden na de uitvoer van de bouwtechnische keuring. Verlenging van
deze termijn is alleen mogelijk als een check-up van de bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd.
Meer informatie hierover en hoe de WoonhuisGarantie Verzekering te activeren, vindt u op bladzijde 3 van dit bouwtechnische
rapport en de meegezonden bijlage.
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WAARDERINGEN (W):
Een waardering wordt gegeven om een indruk weer te geven van de staat van onderhoud van het betreffende onderdeel. De
waarderingsnorm is afgeleid van NEN 2767 (conditiemeting) omgezet in begrijpelijke bewoording.
WOONHUISGARANTIE VERZEKERING:
Niet alle onderdelen van de woning kunnen bij een bouwkundige keuring volledig geïnspecteerd worden, er blijft altijd een risico op
verborgen gebreken aanwezig. Verborgen gebreken kunnen ernstige financiële consequenties hebben. Met de WoonhuisGarantie
Verzekering worden deze risico’s afgedekt.
Onder de verzekerbare conditieomschrijvingen kunt u lezen welke waarderingen in aanmerking komen voor de garantie van de
WoonhuisGarantie Verzekering als u deze activeert.

WAARDERING:
9

VERZEKERBARE CONDITIEOMSCHRIJVING.

= Uitstekend

Het onderdeel verkeert in algehele nieuwstaat.
(Het onderdeel is verzekerbaar.)

8

= Zeer Goed

Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.
(Het onderdeel is verzekerbaar.)

7

= Goed

Het onderdeel vertoont nauwelijks noemenswaardige gebreken en
verouderingsverschijnselen.
(Het onderdeel is verzekerbaar met uitzondering van de vermeldingen onder #keuringsresultaten.)

6

= Redelijk

Het onderdeel vertoont incidenteel gebreken en verouderingsverschijnselen.
(Het onderdeel is verzekerbaar met uitzondering van de vermeldingen onder #keuringsresultaten.)

N

=

Het onderdeel is visueel niet te inspecteren, er kan geen waardering worden gegeven.
(Het onderdeel is verzekerbaar met uitzondering van vermeldingen onder #keuringsresultaten.)

N (8, 7 of 6)

Het onderdeel is visueel niet te inspecteren, echter gezien de functievervulling en de
verband houdende onderdelen is dit onderdeel op basis van indruk wel gewaardeerd.
(Het onderdeel is verzekerbaar met uitzondering van de vermeldingen onder #keuringsresultaten.)

WAARDERING.

NIET VERZEKERBARE CONDITIEOMSCHRIJVING.

5

Het verouderingsproces heeft het onderdeel duidelijk in z’n greep.

= Matig

(Het onderdeel is niet verzekerbaar.)

4

= Slecht

Het verouderingsproces van het onderdeel is min of meer onomkeerbaar geworden.
(Het onderdeel is niet verzekerbaar.)

3

= Zeer slecht

Het verouderingsproces is dusdanig gevorderd dat er geen sprake meer is van
functievervulling.
(Het onderdeel is niet verzekerbaar.)

N (5, 4 of 3)

Het onderdeel is visueel niet te inspecteren, echter gezien de functievervulling en de
verband houdende onderdelen is dit onderdeel op basis van indruk wel gewaardeerd.
(Het onderdeel is niet verzekerbaar.)

#

:

Keuringsresultaat, opmerkingen, tekortkomingen aan het onderdeel worden hier vermeld.
(Opmerkingen en tekortkomingen onder # keuringsresultaten zijn niet verzekerbaar.)

X

:

Dit onderdeel is in het geheel niet geïnspecteerd. Hiervoor geldt geen waardering.
(Het onderdeel is niet verzekerbaar.)

Gebruikte tekens:
?
!
*
Koperskeuze
N.b.
n.v.t.

:
:
:
:
:
:

We adviseren nader specialistisch onderzoek van het bouwdeel of een onderdeel hiervan.
Onderdeel met risico. Dit onderdeel behoeft aandacht.
Minder dan 25% van dit onderdeel is beperkt visueel te inspecteren.
Wijzigingen en/of Indicatiekosten zijn afhankelijk van smaak en afwerkingsniveau aspirant koper(s).
Niet begrote kosten. Geadviseerd wordt om offertes op te vragen bij gespecialiseerde bedrijven.
Niet van toepassing.
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BOUWDEEL INTERIEUR

W

OMSCHRIJVING

1.1 Zoldervloer

*5

Inspectiewijze
Vloeren worden zoveel mogelijk geïnspecteerd op stabiliteit, scheefloop en
constructiviteit. Afwerkingen kunnen de inspectie belemmeren.

Inclusief cementdekvloeren, vloer- en
plafondafwerkingen.

B.K.

Specificatie: de constructie bestaat uit plafondhangers, niet als zolder
te gebruiken.
Nagelvaste plafondafwerking belemmert een volledige inspectie
van de constructie.
Het plafond is voorzien van een isolatiedeken.
Middels luikje bereikbare ruimte (ladder / huishoudtrapje).
Zeer kleine opening in spantmuur aanwezig (meerdere 'ruimtes').
Keuringsresultaten:
#
? Houtvernielers ter plaatse van de balklaag (boktoraantasting ter
plaatse van luikje). Nader onderzoek door een gespecialiseerd
bedrijf noodzakelijk om de actieve omvang en de
bestrijdingsidentiteit vast te stellen. Nader onderzoek naar
aanwezigheid van houtvernielers beperkt zich niet tot de
geconstateerde plek(ken) van dit onderdeel/bouwdeel, maar
wordt voor dit gehele onderdeel/bouwdeel geadviseerd.
Algemene toelichting:
De aantastingen van houtvernielers kunnen hun sporen in de woning
achterlaten. De meest voorkomende aantasting is die van de gewone
houtworm. Deze is het minst schadelijk en brengt zelden de constructie in
gevaar. De aanwezigheid van de overige houtvernielers is niet altijd in
voldoende mate vast te stellen, aangezien deze zich gedurende jarenlange
periodes net onder het houtoppervlak ophouden en doordat ze minder talrijk
zijn en hun aanwezigheid minder snel in het oog loopt. Herstel is veelal goed
mogelijk, doch de kosten zijn sterk afhankelijk van de omvang en de plaats van
aantasting en derhalve niet in te schatten. Specialistisch onderzoek naar
omvang en bestrijding wordt geadviseerd. Bestrijdingsbedrijven aangesloten
bij N.V.P.B. (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven)
geven een garantie van 5 jaar. Telefoonnummer N.V.P.B.: 070 - 750 31 11 /
website: www.ongedierte.nl / www.vanmeijel.com.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
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1.2 Dakbeschot
Inclusief isolatie en aansluitingen met overige
bouwdelen.

*6

Inspectiewijze
Het dakbeschot wordt geïnspecteerd voor zover deze zichtbaar is, op constructieve
samenhang, isolatie en eventuele aantasting/lekkages.

Specificatie: eternit dakbeschot.
Betreft dakbeschot van de schuin dakconstructie.
Dit onderdeel is geïsoleerd, Recapan panelen aan buitenzijde
dak als isolatie toegepast (over de gehandhaafde eternit panlatten aangebracht), onderrand met profiel afgewerkt, zie
rubriek 3.7.
Binnenzijde verdieping middels gipsplaat afgetimmerd.
Keuringsresultaten:
#
! Eternit dakbeschot, asbest verdacht. Kosten verhogende factor
bij werkzaamheden hieraan.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
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1.3 Kapconstructie

*6

Inspectiewijze
De dakconstructie wordt geïnspecteerd voor zover deze zichtbaar is. Beoordeeld wordt de
constructieve samenhang, eventuele aantasting (houtrot - houtboorders) en zichtbare
lekkages.

Specificatie: constructieve opbouw van de schuine dakconstructie.
De constructieve opbouw bestaat uit houten onderslagen /
rachelskap.
Beperkte inspectie mogelijk in verband met geverfd balkhout /
aftimmeringen en onbeloopbare plafonddragers balken.
Gemetselde spantmuur dragend ten behoeve van opvangen
onderslagbalken.
Keuringsresultaten:
#
Dit onderdeel vertoont een lichte, doch niet verontrustende
doorbuiging. De doorbuiging is inherent aan het toegepaste
materiaal en de constructie.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
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1.4 Dakkapel(len)

7

In- en exterieur, inclusief constructieve opbouw,
aansluitingen in het dakvlak, dakbedekking e.d.

Inspectiewijze
De onderdelen/aansluitingen van dit bouwdeel worden zoveel mogelijk binnen handbereik
beoordeeld. Indien dit niet mogelijk is zullen vanaf posities in de nabijheid van het
bouwdeel digitale foto’s worden genomen. Hierdoor wordt aan de eisen van de Arbo
dienst voldaan en wordt toch een voldoende duidelijk beeld verkregen van de te
inspecteren elementen en de aansluitingen.

Specificatie: dakkapel ter plaatse van achterdakvlak verdieping
(badkamer + slaapkamer / kantoor).
De dakbedekking is uitgevoerd in zink (vlak).
HR++ glas ter plaatse van dakkapelkozijn en raam aanwezig, ter
plaatse van slaapkamer enkelglas ramen toegepast.
Keuringsresultaten:
#
Corrosie zinkwerk dak / lichte bolling ten gevolge van
weersinvloeden (zon).

1.5 Dakra(a)m(en)

n.v.t.

In- en exterieur, inclusief aansluitingen in het
dakvlak.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
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1.6 Verdiepingsvloer(en)

*6

Inclusief cementdekvloeren, vloer- en
plafondafwerkingen.

Inspectiewijze
Vloeren worden zoveel mogelijk geïnspecteerd op stabiliteit, scheefloop en
constructiviteit. Afwerkingen kunnen de inspectie belemmeren.

Specificatie: de vloer is geconstrueerd middels een houten balklaag.
Nagelvaste plafondafwerking en vloerafwerking belemmeren een
volledige inspectie van de vloerconstructie.
Betonopstorting badkamervloer toegepast.
Keuringsresultaten:
#
De vloerconstructie vertoont enige, niet verontrustende,
scheefloop. Zie tevens rubrieken 1.8 / 1.9.
#
De houten vloerdelen geven onderling een niet te vermijden
krimp te zien.

1.7 Balkon

n.v.t.

Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen
met overige bouwdelen, hekwerken e.d.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
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1.8 Binnenwanden
Inclusief afwerkingen en pleisterwerk.

*6

Inspectiewijze
Dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand of optrekkend
vocht. Indien nodig worden meetproeven gedaan met een digitale vochtmeter. De
pleisterlaag wordt steekproefsgewijs kloppend gecontroleerd op hechting.
Gebreken/correctheid bouwfysische opbouw achter voorzetwanden of harde
wandafwerkingen zijn niet visueel waarneembaar.

Specificatie: de dragende wanden zijn een constructief onderdeel van
het casco - de niet dragende wanden zijn niet direct van invloed op de
constructie van het casco.
De binnenwanden zijn voorzien van diverse wandafwerkingen.
Keuringsresultaten:
#
Verspreid hol klinkend stucwerk. Stucwerk is een afwerking. Door
een onvoldoende hechting kunnen hol klinkende plaatsen
voorkomen. Bij werkzaamheden aan het stucwerk rekening
houden met herstel.
#
Scheurvormingen waargenomen in de binnenwanden.
Constructief niet van invloed.
#
Scheurtjes boven binnendeurkozijnen ter plaatse van begane
grond - verdieping. Constructief niet van invloed.
#
Scheurtjes boven gevelkozijnen ter plaatse van de begane grond.
Constructief niet van invloed.
#
Breuk vensterbanktegel ter plaatse van de slaapkamer linksvoor.
Vervangen, koperskeuze.
Algemene toelichting:
Binnenwanden zijn over het algemeen voorzien van een stuclaag. Door
thermische invloeden en zettingen, kunnen door de jaren heen onthechtingen
van de stuclaag ontstaan. Visueel is dit niet eenvoudig vast te stellen. Bij het
verwijderen van wandafwerkingen zoals o.a. behang kunnen ook delen van het
stuc- of pleisterwerk worden beschadigd, wegvallen. Enig herstel van de stucof pleisterlaag is dan ook niet te voorkomen. Ook bij nieuwe bouwdelen is
enige vorm van aftekeningen ten gevolge van krimp niet te vermijden.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
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1.9 Binnenkozijnen

*6

Binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk.

Inspectiewijze
Geïnspecteerd wordt op beschadigingen, scheluwheid deuren, scheefstand kozijnen en
functioneren van hang- en sluitwerk.

Specificatie: toegepast zijn stompe deuren, deuren waaraan geen
aanslagsponningen zijn aangebracht. Stompe deuren zijn in normale
scharnieren afgehangen - de binnendeurkozijnen zijn uitgevoerd in
hout.
Keuringsresultaten:
#
Verdiepingskozijnen ter plaatse van slaapkamer linksvoor overloop uit de haak (deur sleept over de vloer) - vaste kastdeur
slaapkamer rechts klemt bovenin. Pasmaken.
#
Deurkozijn ter plaatse van kelder- / keukenprovisiekast uit de
haak gezakt (kelderzetting).

100,00

2.0 Trappen
Inclusief bekledingen en leuningen.

*7

Inspectiewijze
Vaste trappen en leuningen worden geïnspecteerd op stabiliteit, veiligheid. Afwerkingen
belemmeren de inspectie.

Specificatie: vaste trap van begane grond naar verdieping.
Bekleding op de trap aanwezig.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
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2.1 Badkamer(s) - sanitair

*7

Inspectiewijze
De badkamer en het sanitair worden geïnspecteerd op functionaliteit. De uiterlijke
schoonheid wordt niet beoordeeld.
Apparatuur, waaronder o.a. stoomcabines, bubbelbaden, sauna's etc. worden niet op
werking getest en vallen buiten de scope van de bouwtechnische keuring.

Specificatie: de badkamer is op de verdieping gesitueerd.
In de badkamer is een watercloset (uitgevoerd met een
inbouwreservoir) opgenomen.
Verhoogde badkamervloer met vloerverwarming aanwezig.
Gipsplaat wand ter plaatse van trapopgangzijde toegepast.
Keuringsresultaten:
#
! Verschraling tegelvoegen ten gevolge van gebruik (krimp ter
plaatse van douchewandaansluiting), aantastingsgevoelig voor
wand op termijn.
#
Lichte ongelijkheid tegeloppervlak.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
Rapportnummer: 1000.BT.24.212 Pagina 15

Bouwtechnisch rapport Versie WHG2011
2.2 Toilet(ten)

*7

Inspectiewijze
Toilet(ten) en het sanitair worden beoordeeld op functionaliteit. De uiterlijke schoonheid
wordt niet beoordeeld.

Specificatie: het toilet is op de begane grond gesitueerd.
Watercloset is uitgevoerd met een opbouwreservoir.
Watercloset badkamer is uitgevoerd met een inbouwreservoir.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
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2.3 Keuken(s)

6

Inclusief vaste keukeninbouwapparatuur.

Inspectiewijze
De keukeninrichting wordt beoordeeld op functionaliteit. Alleen inbouwapparatuur wordt
geregistreerd. De uiterlijke schoonheid van de keukeninrichting en het inbouwapparatuur
wordt niet beoordeeld. Vaste inbouwapparatuur wordt niet getest op functioneren.

Specificatie: inbouwkeuken.

Aanwezige
inbouwapparatuur

Merk

Jaartal volgens
opgave

Kookplaat-oven

Pelgrim

Circa 2001

Magnetron

Pelgrim

Circa 2001

Vaatwasser

Siemens

2012

Koelkast

Pelgrim

Circa 2001

Afzuigkap
(onderbouwtoestel
schoorsteenschouw)

Itho

Circa 2001

Keuringsresultaten:
#
Het keukenblok en werkblad vertonen lichte gebruiksschade.
#
Verouderde apparaten in functie.
#
Het opwaarderen van dit onderdeel is een koperskeuze.

2.4 Begane grond vloer

*7

Inclusief vloerafwerkingen en cementdekvloeren.

Inspectiewijze
De begane grond vloer wordt, indien mogelijk, ook aan de onderzijde geïnspecteerd.
Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruiphoogte (minimaal 50 centimeter) aanwezig is
en dat deze niet belemmerd wordt door leidingen, buizen of andere obstakels. Indien dit
niet mogelijk is, wordt zoveel mogelijk geïnspecteerd rondom het toegangsluik(en).

Specificatie: de constructieve opbouw is uitgevoerd in beton.
Inspectie vloerconstructie was bij de opname slechts in beperkte
mate mogelijk vanwege vloerafwerking.
Schuimbeton woonkamervloer van circa 2001 (vloer op zand).

2.5 Kruipruimte

n.v.t.

Inclusief bereikbaarheid, ventilatie en grondslag.

Voor uitleg inzake de toegepaste waarderingen, gebruikte tekens en afkortingen verwijzen we u naar pagina 7 van deze rapportage.
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2.6 Kelder - souterrain
Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen
met overige bouwdelen, trappen, koekoek e.d.

*5

Inspectiewijze
Kelder/souterrains worden zoveel mogelijk geïnspecteerd op vochtdoorslag,
scheurvormingen en ventilatie. Indien nodig worden meetproeven gedaan met een digitale
vochtmeter.

Specificatie: betreft een kelderruimte te gebruiken als koele ruimte
voor opslag/bewaren.
Keuringsresultaten:
#
? Houtvernielers ter plaatse van trapje en bordesje. Nader
onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf noodzakelijk om de
actieve omvang en de bestrijdingsidentiteit vast te stellen. Nader
onderzoek naar aanwezigheid van houtvernielers beperkt zich
niet tot de geconstateerde plek(ken) van dit onderdeel/bouwdeel,
maar wordt voor dit gehele onderdeel/bouwdeel geadviseerd.
#
Trap is op vloerniveau ingewaterd ten gevolge van lekkagewater
op vloer.
#
! De vloer vertoont scheurvorming (onder waterplas) - de wanden
vertonen enige scheurvormingen, de kelder is lek in de bodem.
#
Het herstellen van de lekkage is een koperskeuze.
Algemene toelichting:
De aantastingen van houtvernielers kunnen hun sporen in de woning
achterlaten. De meest voorkomende aantasting is die van de gewone
houtworm. Deze is het minst schadelijk en brengt zelden de constructie in
gevaar. De aanwezigheid van de overige houtvernielers is niet altijd in
voldoende mate vast te stellen, aangezien deze zich gedurende jarenlange
periodes net onder het houtoppervlak ophouden en doordat ze minder talrijk
zijn en hun aanwezigheid minder snel in het oog loopt. Herstel is veelal goed
mogelijk, doch de kosten zijn sterk afhankelijk van de omvang en de plaats van
aantasting en derhalve niet in te schatten. Specialistisch onderzoek naar
omvang en bestrijding wordt geadviseerd. Bestrijdingsbedrijven aangesloten
bij N.V.P.B. (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven)
geven een garantie van 5 jaar. Telefoonnummer N.V.P.B.: 070 - 750 31 11 /
website: www.ongedierte.nl / www.vanmeijel.com.
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BOUWDEEL BINNENKLIMAAT

W

2.7 Isolatie

X

OMSCHRIJVING

B.K.

Inspectiewijze
Tijdens de keuring worden geen metingen/onderzoeken betreffende energetische
waardes van de woning verricht. Van eventueel zichtbaar geïsoleerde onderdelen wordt
melding gemaakt. Dit is echter slechts een grove samenvatting en geeft geen inzicht in
energiebesparingen. De indien aanwezige isolatiemaatregelen kunnen niet met een
waarderingscijfer worden gewaardeerd en zijn daardoor niet verzekerbaar.

Specificatie: dakisolatie - gevelnaïsolatie - gedeeltelijk dubbel glas vliering plafond isolatie - begane grond vloer isolatie ('schuimbeton'
ter plaatse van woonkamer - keuken).
Energielabel: het energielabel is aanwezig. Zie bladzijde 2 met
betrekking tot energielabel en afgiftedatum.
Woningverduurzaming, leningen en subsidies.
Particuliere woningeigenaren hebben nu de kans om te investeren in
een energiezuinige woning. Investeer en bespaar slim! Kijk op
www.energiebesparendoejenu.nl of www.ikinvesteerslim.nl voor
subsidiemogelijkheden: www.Energiesubsidiewijzer.nl. Wilt u meer
weten over het plaatsen van zonnecollectoren met de globale kosten
daarvan of bent u benieuwd welke besparing daarbij mogelijk is, kijk
dan op www.zonatlas.nl. Met het verduurzamen van de woning zal
het comfort van de woning worden vergroot en bespaart u
maandelijks op uw energienota. Wilt u weten hoe, dan kunnen de
experts van WoningSchouw u voorzien van een passend advies
geënt op uw situatie en wensen. Kijk en informeer u op:
www.woningschouw.nl. Wij adviseren u graag.

2.8 Internetaansluiting(en)

X

Inspectiewijze
Geïnspecteerd wordt of er in de woning (meestal meterkast) een internet aansluiting
aanwezig is. Er wordt niet beoordeeld of deze werkt, voldoende snelheid en/of bereik
heeft met betrekking tot wifi verbindingen. Indien mogelijk wordt aangegeven of de
aansluiting glasvezel of analoog (via een telefoonlijn(en) is. De (indien) aanwezige
aansluitingen kunnen niet met een waarderingscijfer worden gewaardeerd en zijn
daardoor niet verzekerbaar.

Internetaansluiting(en)

Is er een internetaansluiting aanwezig: Ja
Internetaansluiting via glasvezel
aanwezig:

Nee

Internetaansluiting analoog (via
telefoonlijn) aanwezig:

Ja
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2.9 Ventilatie

X

Inspectiewijze
Het belang van goede ventilatie wordt vaak onderschat. Bij de inspectie van de woning
inspecteert de bouwkundige of de ventilatie mogelijkheden voldoende aanwezig zijn. Er
wordt niet getoetst volgens nu geldend bouwbesluit of NEN 8088. Mechanische ventilatieunits zijn niet getest op juist functioneren. De (indien) aanwezige ventilatiemogelijkheden
worden niet met een waarderingscijfer gewaardeerd en zijn daardoor niet verzekerbaar.

Ventilatie middels : draaiende delen - lokale mechanische ventilator
ter plaatse van de badkamer - ventilatiekanalen.

Algemene toelichting:
Het doel van het ventileren is het bevorderen van een gezond binnenklimaat in
de woning. Door een toenemende kierdichting is goed ventileren van de
woning belangrijker geworden. Bedenk wel dat door koken, wassen, baden,
planten en dieren en mensen liters vocht naar binnen wordt gebracht wat er
ook weer uit moet. Vochtige lucht is moeilijker te verwarmen dan droge lucht.
Het kost u dus meer energie om vochtige lucht te verwarmen dan droge lucht.
Behalve de goede bouwkundige ventilatievoorzieningen is ook het
gebruikersgedrag een belangrijke factor voor een gezond binnenklimaat, o.a.
het goed schoon houden van de ventilatieroosters draagt hieraan bij.
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BOUWDEEL INSTALLATIES

W

OMSCHRIJVING

3.0 Elektra

*7

Inspectiewijze
De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek conform NEN 1010 of NTA
A8025. De inspectie beperkt zich tot een visuele beoordeling en registratie van de
aanwezige installatie. Voor de juiste werking van de installatie volgens de voorschriften
verwijzen wij u naar een installateur. De installatie is niet getoetst aan de huidige
normering. Bij wijzigingen aan de installatie door een installateur, zal deze moeten
voldoen aan de huidig geldende normering.

Inclusief leidingen, bedrading en groepenkast.

B.K.

Elektrische installatie.

-

Aantal groepen:

5 + 2 + 2 krachtgroepen

Verzegeling nutskasten in orde:

Ja

Aardlekschakelaar:

Ja, 2 stuks

Aarding zichtbaar aanwezig:

Ja

Hoofdschakelaar:

Nee

Voldoende aardlekschakelaar(s) op de aanwezige groepen.
Separate groepenkast in het bijgebouw aanwezig. Conform de
opdrachtverstrekking niet nader beoordeeld - gewaardeerd.

Algemene toelichting:
Het elektriciteitsverbruik is vooral afhankelijk van het aantal personen in uw
huis. Het gemiddeld gebruik voor alle huishoudens is 3.000 kWh per jaar.
Het gemiddelde verbruik en de maandelijkse bedragen per huishouden
vindt u in onderstaande tabel. De kosten hangen natuurlijk nauw samen met
de elektrische apparaten die u gebruikt. We betalen in Nederland
energiebelasting (REB: Regulerende energiebelasting) per verbruikte kWh
(elektriciteit) en per kuub (gas). Ieder huishouden krijgt hiervan een deel
terug in de vorm van heffingskorting. Dit bedrag wordt verrekend met de
energierekening. Meestal gebeurt dat bij de jaarlijkse elektriciteitsrekening.
Voor 2016 is dit € 376,08.
Aantal personen in
huishouden

Gemiddeld verbruik per
jaar

Kosten per maand € *

1

1.870 kWh

22

2

2.990 kWh

41

3

3.660 kWh

52

4

4.110 kWh

59

5

4.610 kWh

67

6

4.930 kWh

73

Bron: RVO 2016 (Bewerking Nibud 2016)
*Bij een gemiddeld elektriciteitstarief van 19,73 eurocent per kWh en
vastrecht van € 22,91 per maand (inclusief 21% BTW). Inclusief de jaarlijkse
belastingenteruggave van € 376,08 (2016). Afgeronde bedragen.
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3.1 Verwarmingsinstallaties
/Warmwatervoorziening
Inclusief cv-leidingen, radiatoren en/of
luchtkanalen.

*7

Inspectiewijze
De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek conform NEN 1078 – 3028 /
GAVO. De inspectie beperkt zich tot een beoordeling van de aanwezige visueel
waarneembare leidingen en registratie van de installatie zoals warmtebron en
warmwatervoorziening. Voor de juiste werking van de installatie volgens de voorschriften
verwijzen wij u naar een installateur.

Aanwezig is een cv-installatie.

-

Merk cv-ketel:

Nefit

Bouwjaar afgelezen:

2008

Combi-ketel:

Nee

Onderhoudscontract:

Ja

Merk cv-boiler:

Nefit

Bouwjaar afgelezen:

1996

De toegepaste cv-ketel is een hoog rendement ketel.
Laswerk leidingensysteem in functie.

Warmteafgifte middels: radiatoren - vloerverwarming badkamervloer.
Keuringsresultaten:
#
Lichte roestvorming leidingen onder de cv-ketel ten gevolge van
oude lekkages in verleden.
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3.2 Water en gasleidingen

*7

Inclusief bevestiging en kranen.

Inspectiewijze
Water en gasleiding: De bouwtechnische keuring is geen veiligheidsonderzoek/keuring
betreffende NEN 1078 / GAVO. NEN 1006 /AVWI. Bij de inspectie worden alleen voor
zover mogelijk zichtbare leidingen beoordeeld. Meterstanden worden opgenomen om te
controleren of er een extreem verbruik is wat mogelijk veroorzaakt kan zijn door een
eventuele lekkage.

Nutsmeters:
Watermeterstand tijdens opname:

0747 m³

Gasmeterstand tijdens opname:

01113 m³

Bouwjaar gasmeter:

2016

Toegepaste water- en gasleidingen:
Waterleidingen zijn uitgevoerd in:

Koper

Gasleidingen zijn uitgevoerd in:

Koper - klein deel
staal ter plaatse van
de meter

Algemene toelichting:
Gemiddeld gasverbruik per woningtype volgens NIBUD 2016.
De hoogte van het gasverbruik is voornamelijk afhankelijk van het
woningtype, weersomstandigheden en mate waarin de woning is
geïsoleerd. In onderstaande tabel kunt u een vergelijk maken met het
landelijke gemiddelde gasverbruik per woningtype op
jaarbasis. www.nibud.nl
Hoogte gemiddeld gasverbruik naar woningtype
Woningtype

Gemiddeld gasverbruik
per jaar in m³

Kosten per maand in € *

Flat

940 m³

66

Tussenwoning

1.310 m³

88

Hoekwoning

1.580 m³

103

2 onder 1 kap

1.870 m³

119

Vrijstaand

2.440 m³

151

Bron: RVO 2016 (Bewerking Nibud 2016)
*Bij een gemiddeld gastarief van 66,08 eurocent per m³ en gemiddeld
vastrecht van € 16,20 per maand (inclusief 21% BTW). Afgeronde
bedragen.

3.3 Riolering

N(7)

Inspectiewijze
Het is niet mogelijk om dit onderdeel in voldoende mate te inspecteren. Alleen
zichtleidingen zijn geïnspecteerd. Spoelinrichtingen zijn getest op juist
functioneren/verstoppingen door deze door te spoelen. Rioolverloop extern en deels
intern is niet of niet volledig inspecteerbaar.

Specificatie: pvc riolering.
Bij inspectie en controle op rioolverloop voor zover dit
waarneembaar, zijn geen verstoppingen en/of stankoverlast
geconstateerd.

Algemene toelichting:
Vraag uw vertegenwoordiger of verkopend makelaar om inzage in de
bouwtekeningen met betrekking tot toegepaste materialen voor de riolering. In
de jaren '60 - '70 is voor de aanleg van riool binnen en buiten asbesthoudende
pijp toegepast. Bij bewerking in de huidige tijd is dit in relatie tot
werkzaamheden hieraan een kosten verhogende factor.
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BOUWDEEL EXTERIEUR

W

OMSCHRIJVING

3.4 Schoorstenen, doorvoeren
en ventilatiekanalen

*6

Inspectiewijze
Geïnspecteerd wordt vanaf woonlaagniveau (maaiveld) of overige aangrenzende
bouwdelen/ladder. Indien dit niet mogelijk is zullen (vanaf posities in de nabijheid van het
bouwdeel zoals dakramen(en), dakkapellen, ladder) digitale foto’s worden genomen.
Hierdoor wordt aan de eisen van de Arbo dienst voldaan en wordt toch een voldoende
duidelijk beeld verkregen van de te inspecteren elementen en de aansluitingen. De
bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek. Kanalen worden/kunnen niet
inwendig worden geïnspecteerd.

In- en exterieur, inclusief aansluitingen met
overige bouwdelen.

B.K.

Twee schoorstenen ten behoeve van: keukenventilatie stookgelegenheid ten behoeve van open haard, houtkachel e.d.
Kanalen zijn inwendig niet te inspecteren.
Woonkamerstookplaats buiten gebruik bij opname.
Keuringsresultaten:
#
Voegwerk van de gemetselde schoorstenen is uitgesleten.
Repareren.
#
Mosaangroei gemetselde schoorstenen. Verwijderen.
#
! Rookkanaal, asbest verdacht. Kosten verhogende factor bij
werkzaamheden hieraan.

1.500,00
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3.5 Schuine daken

*5

Inclusief aansluitingen met overige bouwdelen.

Inspectiewijze
De onderdelen/aansluitingen van dit bouwdeel worden zoveel mogelijk binnen handbereik
geïnspecteerd. Steekproefsgewijs over de dakvlakken wordt de kwaliteit van de
bedekking en aansluitingen/bevestigingen met overige bouwdelen geïnspecteerd.

Specificatie: toegepast zijn keramische dakpannen.
Geen panlatten panlegging toegepast (Recapan isolatieplaten
toegepast).
Keuringsresultaten:
#
Schrale vulspecie nokvorsten. Bewerken.
#
Sterke mosvervuiling pansluitingen pannen ter plaatse van vooren achterdakvlak. Reinigen bij gelegenheid.
#
Panbreuk enkele pannen ten gevolge van zon- / weersinvloeden
(vorst) en afschilfering pansluitingen. Narooien dak.
Algemene toelichting:
Op de meeste Nederlandse schuine daken bevinden zich keramische
dakpannen. In de loop der tijd zijn vele modellen gebruikt, met elk hun eigen
kwaliteiten en kenmerken. De vorm, textuur en kleur van de pannen is van
grote invloed op het karakter en de uitstraling van de woning. In de loop der
jaren verzamelt zich onder de pannen vuil en nestmateriaal, dat de ventilatie
verhindert. Afgeschilferde en slechte pannen dienen gelijk uitgewisseld te
worden.

1.700,00

3.6 Platte daken

n.v.t.

Inclusief aansluitingen met overige bouwdelen.
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3.7 Goten

*7

Inclusief bevestiging en gootbeugels.

Inspectiewijze
Goten en bevestiging worden indien mogelijk (bereikbaarheid) geïnspecteerd op de staat
van onderhoud (leeftijd, lekkages, bevuiling) en aansluitingen met overige bouwdelen.

Specificatie: zinken bakgoten.
De bevestiging van de goten is uitgevoerd met metalen beugels.
Keuringsresultaten:
#
De goten zijn vervuild. Reinigen, regulier terugkerend (bosrijke
omgeving).

3.8 Hemelwaterafvoeren

*7

Inclusief bevestiging.

Inspectiewijze
Dit bouwdeel wordt geïnspecteerd op bevestigingen, lekkages, verstoppingen en
levensduur. Ondergronds zijn de aansluitingen op rioleringen of putten visueel niet
inspecteerbaar.

Specificatie: pvc hemelwaterafvoeren.

3.9 Gootomtimmeringen

n.v.t.

Inclusief gootbodem, overstekken en
aansluitingen.

4.0 Gevelbekleding

n.v.t.
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4.1 Dakoverstekken boeiboorden

*6

Inspectiewijze
Geïnspecteerd wordt vanaf ladderniveau, indien bereikbaar, op bevestiging, aantastingen,
ventilatie (in geval van bekleding) en buitenschilderwerk.

Specificatie: dakoverstekken eindgevels zijn uitgevoerd middels
plaatmateriaal op klossen.
Keuringsresultaten:
#
Sterke houtnerfaftekening boeidelen kopgeveloverstek rechts ten
gevolge van weersinvloeden (zon).
#
Wisseling boeideelplankverbreding rechts (dak is hogerop
gekomen door de Recapan platen) op de stuiknaden.
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4.2 Gevels - voegwerk

*7

Inspectiewijze
Buitengevels worden geïnspecteerd op opbouw, gevelkwaliteit, voegwerk, stabiliteit,
scheurvormingen/verzakkingen, negatieve vochtinvloeden en overige aansluitingen met
bouwdelen.

Specificatie: de opbouw van de buitengevels is uitgevoerd in een
spouwmuur met platvol voegwerk.
De gevels zijn nageïsoleerd (boor- vulgaten zichtbaar). Het is niet
waarneembaar of naïsolatie in voldoende mate en correct is
aangebracht in relatie tot koudebruggen.
De toegepaste gevel naïsolatie is van het type PS (polystyreen)
parels. Van deze isolatie is bekend dat deze weinig vocht
opneemt/ opzuigt. Bovendien is deze isolatie damp-open. De
kans op het ontstaan van koudebruggen ten gevolge van deze
naïsolatie is zo goed als uitgesloten.
Beperkte inspectie mogelijk in verband met
klimplantbegroeiingen. Verwijderen. Koperskeuze.
Aftekening inboetwerk onder keukenkozijn zichtbaar.
Keuringsresultaten:
#
De buitengevels geven enige spanningsscheuren te zien ter
plaatse van voorgevel op hoek met rechter kopgevel. Constructief
niet van invloed.
#
! De buitengevels geven enige zettingsscheuren te zien ter
plaatse van de voorgevel (ter plaatse van kelderpositie). Behoeft
constructief geen herstel.
#
Lichte scheurtjes gevels ter plaatse van de kozijnen. Constructief
niet van invloed.
Algemene toelichting:
Kwaliteit van het metselwerk is visueel redelijk moeilijk te beoordelen. Wel kan
een oordeel geveld worden over het metselverband, de vlakheid van de gevel
en de kwaliteit van de stenen. Scheurvorming in het metselwerk duidt vaak op
ongelijke zetting van de fundering en ontstaat meestal rondom gevelkozijnen
omdat hier het metselwerk het minst sterk is, wat echter meestal geen directe
gevolgen heeft. Ook stalen lateien of wapening boven gevelopeningen kunnen
door roestvorming scheuren veroorzaken. In geval van scheurvorming is
getracht aan te geven wat de meest waarschijnlijke oorzaak is. Alleen indien
herstel dan wel specialistisch onderzoek voor het behoud van de constructie
noodzakelijk is, zijn nimmer kosten opgenomen.
De aanwezigheid van isolatie in spouwmuren en voorzetwanden is niet altijd
visueel vast te stellen; de kwaliteit ervan kan niet worden beoordeeld. Pas op
met waterafstotende middelen en het schoonspuiten/stralen van de
gevelsteen. Dit leidt vaak tot schade aan de stenen, in sommige gevallen tot
een onomkeerbaar afschilferingsproces. Open stootvoegen (enkele verticale
voegen) dienen ter ventilatie en afvoer van doorslaand water; houdt ze goed
open. Ook ventilatieroosters in metselwerk moeten zorgvuldig open worden
gehouden (meestal kruipruimte ventilatie).
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4.3 Buitenkozijnen

7

Inclusief hang- en sluitwerk, draaiende delen en
beglazing. Exclusief inbraakpreventie.

Inspectiewijze
De bouwtechnische keuring is géén onderzoek betreffende inbraakpreventie,
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Buitenkozijnen worden geïnspecteerd op
houtrotaantastingen, functioneren draaiende delen, kritieke detailleringen (zoals
opgestopte/geplamuurde delen), buiten- en binnenschilderwerk. De dubbele beglazing is
voor zover mogelijk geïnspecteerd op lekkage, ouderdom, zettingdetaillering.
Weersinvloeden en eventuele vervuiling zijn sterk van invloed op de herkenbaarheid van
lekkages. Bij glas ouder dan 15 jaar bestaat het risico van lekke beglazing.

Specificatie: houten kozijnen met dubbelglas en enkele beglazing.
Isolerende beglazing uitgevoerd in: standaard dubbelglas.
De zonwering valt buiten de scope van de bouwtechnische
keuring.
Keuringsresultaten:
#
De toegepaste dubbele beglazing (1984) is plaatselijk verouderd,
kans op 'lek' raken van de beglazing neemt toe, waarmee het
isolerend vermogen afneemt.
#
Ongeventileerde beglazing (isoglas begane grond kozijnen)
aanwezig. Bij plaatsing ongeventileerde beglazing risico
verhogende factor met betrekking tot niet zichtbare aantastingen
houtwerk. Met name bij ouder glas neemt de kans op lek slaan
toe, dit kan zich spontaan openbaren in de vorm van condens
en/of kalkaanslag.
#
Lichte droogtescheuren kozijndorpels. Zie tevens rubriek 4.7.
#
! Verspreid komen delen van de buitenkozijnen voor die
gerepareerd of opgestopt zijn. Reparatiewerk aan de
buitenkozijnen op termijn een kosten verhogende factor.
Algemene toelichting:
Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde en
opgestopte onderdelen. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een
temperatuur boven de 5 ˚C in combinatie met een hoge vochtigheidsgraad.

4.4 Aanbouw(en)

n.v.t.

Inclusief dakbedekking en aansluitingen met
overige bouwdelen.

4.5 Erker - serre

n.v.t.

Inclusief aansluitingen met overige bouwdelen.
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4.6 Luifel - carport
Inclusief aansluitingen met overige bouwdelen.

*6

Inspectiewijze
Een te inspecteren luifel of carport is een bouwwerk wat vast zit aan de woning. Dit
bouwdeel is alleen extern beoordeeld.

Specificatie: voordeur- / bijkeukenluifels
De dakbedekking van de bijkeukenluifel bestaat uit een
dakpannen bedekking (sleepdakje).
De dakbedekking van de voordeurluifel is uitgevoerd in een
zinkbedekking.
Beperkte inspectie luifeldakje voordeur mogelijk in verband met
klimplantbegroeiing.
Keuringsresultaten:
#
Bolling zinken dakje voordeurluifel ten gevolge van
weersinvloeden (zon).
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4.7 Schilderwerken

*7

Buiten- en binnenschilderwerk buitenkozijnen,
buitenschilderwerk overige bouwdelen.

Inspectiewijze
De inspectie van het binnen- en buitenschilderwerk is een momentopname.
Geïnspecteerd wordt of beglazingsaansluitingen, liggende delen en detailleringen
onderhoud behoeven. Verkleuring/verkrijting geven aan dat regulier onderhoud
noodzakelijk is. Hechtingsproeven, laagdikte meting vallen buiten de scope van de
bouwtechnische keuring.

-

Jaarlijks onderhoud van schilderwerk verlengt de kwaliteit.

Keuringsresultaten:
#
Verwering verfwerk boeideel eindgeveloverstek rechts (zonzijde).
Zie tevens rubriek 4.1.
Algemene toelichting:
De aanwezige kozijnen, ramen en deuren moeten zowel aan de buitenzijde als
ook aan de binnenzijde tot op het glas door een dichte ademende verflaag
beschermd zijn. Stopverf en beglazingskit moeten vrij zijn van barsten en goed
vastzitten aan beglazing en hout. De binnenzijde van gevelkozijnen dient (in
verband met vochttransport) te worden behandeld als het buitenschilderwerk.
Met name voor grote objecten is het raadzaam om met een schildersbedrijf
een onderhoudscontract af te sluiten om jaarlijks het schilderwerk na te lopen
en daar waar nodig bij te werken. Daarbij is het schilderwerk op het zuiden en
westen eerder aan onderhoud toe, door de invloed van zon en regen.
Schilderwerk op het noorden en oosten heeft minder aandacht nodig.

4.8 Pleister- en gevelsauswerk

n.v.t.

4.9 Fundering - stabiliteit

N(6)

Inspectiewijze
Geïnspecteerd wordt voor zover zichtbaar op scheurvormingen, verzakkingen en stabiliteit
in relatie tot opgaande muurwerken. Aan de hand van eventuele scheurvorming en
verzakkingspatronen is redelijkerwijs vast te stellen of de fundering al dan niet stabiel is.

-

Funderingen zijn niet altijd zichtbaar. Voor zover te controleren is
deze woning gefundeerd op staal.
Er zijn visueel geen indicaties waargenomen die er toe leiden dat
aan de stabiliteit van de fundering(en) in huidig gebruik getwijfeld
dient te worden.

Keuringsresultaten:
#
Zie ook bij rubriek 4.2 omschreven bevindingen. De
aanwezigheid van kelder / bosrijke omgeving 'veroorzaken' een
lichte ongelijke zetting.
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5.0 Bijgebouw(en)

X

Inspectiewijze
Een bijgebouw is een gebouw dat volledig los staat van de woning. Bijgebouwen maken
in vaak voorkomende situaties geen onderdeel uit van de bestemming bewoning. Ervaring
heeft geleerd dat deze vaak in mindere kwalitatieve staat van onderhoud zijn dan de
woning.

Type bijgebouw: berging - schuur - stal - afdak.
Dit onderdeel is conform de opdrachtverstrekking niet nader
beoordeeld/gewaardeerd.
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSCHOUW B.V.
Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
WoningSchouw: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WoningSchouw B.V., KvK-nummer 37094202;
Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met WoningSchouw en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van
voorbereidende als uitvoerende aard.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door WoningSchouw uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle offertes (ook op internet) die door of vanwege WoningSchouw zijn gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden.
2.2 Indien WoningSchouw op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat WoningSchouw de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt WoningSchouw
Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek of vooropname dient plaats te vinden voordat WoningSchouw de feitelijke opdracht kan starten.
2.3 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat WoningSchouw een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd, dan wel nadat WoningSchouw geheel of gedeeltelijk
een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.
2.4 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden
overeengekomen.
Artikel 3 Inhoud van de inspectie en de rapportage
3.1 De bouwkundige inspectie bestaat uit een visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare
gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.
3.2 Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich dat geen specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch
berekeningen worden uitgevoerd, noch zaken of onderdelen - waaronder vloerbedekking, kasten, etc. - worden verwijderd, verschoven, opgetild, etc. om achter- of onderliggende
constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. WoningSchouw zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. WoningSchouw geeft echter geen
garanties met betrekking tot de verrichte inspecties en/of verstrekte adviezen.
3.3. Opdrachtgever garandeert dat WoningSchouw vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren ruimtes, waaronder zolders, kruipruimten, en dergelijke.
3.4 Ten behoeve van de bouwkundige inspectie worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik, indien aanwezig en redelijkerwijs
bereikbaar. Indien deze inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane
grondvloer geïnspecteerd, indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een
en ander uitsluitend ter beoordeling van WoningSchouw. Voor alle inspecties is een droge kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,50 meter vereist.
3.5 Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 5 meter (2 verdiepingshoogten) worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling van
WoningSchouw, bereikbaar met ladders van maximaal 6 meter (werkende hoogte 5 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met
door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige
omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling van WoningSchouw.
3.6 Indien tijdens een inspectie blijkt dat het object en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn - al dan niet als gevolg van weersinvloeden -, dit
uitsluitend ter beoordeling van WoningSchouw, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
3.7 Het object wordt door WoningSchouw, in het kader van de rapportage, uitsluitend visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden
beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op
grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
3.8 De geldigheidsduur van een rapportage bedraagt 12 maanden na datum van de keuring, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.9 Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door WoningSchouw opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid
en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan WoningSchouw door te geven. Tenzij binnen de gestelde termijn van veertien dagen wijzigingen en/of
aanmerkingen door Opdrachtgever aan WoningSchouw kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden,
opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. WoningSchouw heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van doorgegeven wijzigingen en/of aanmerkingen van
Opdrachtgever, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.
3.10 WoningSchouw is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van WoningSchouw - door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van de werkzaamheden de
leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van WoningSchouw voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
3.11 Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en
binnen een straal van 10 km rond het te inspecteren object. Indien sleutels moeten worden gehaald en gebracht vrijwaart Opdrachtgever WoningSchouw voor alle
aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.
3.12 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het object tijdens de inspectie voor WoningSchouw toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de
werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan WoningSchouw niet
verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht
niet kan worden uitgevoerd, is Opdrachtgever het overeengekomen inspectietarief verschuldigd.
Artikel 4 Prijzen
4.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.
4.2 Voor standaarddiensten zoals op de site www.woningschouw.nl (en daar aan gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities. Hiervoor wordt geen
aparte offerte uitgebracht.
4.3 WoningSchouw heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
4.4 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. WoningSchouw heeft het recht wijzigingen in
assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de
overeenkomst in de prijs door te berekenen.
4.5 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is
Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.
4.6 De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en zijn bedoeld als een begroting op
basis van professionele uitvoering. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden
ontleend.
4.7 Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
Artikel 5 Betaling
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door WoningSchouw aan te
wijzen bankrekening te geschieden.
5.2 Na verloop van de in artikel 5.1 genoemde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
5.3 Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak gemaakt worden op:
• de berekening van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening;
• (indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform het Besluit
Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 5 BW;
• (indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten,
welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de geleverde rapportage(s) bij WoningSchouw berusten.
6.2 Het is Opdrachtgever verboden de door WoningSchouw aan Opdrachtgever geleverde rapportage(s) in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij
Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijn is nagekomen.
6.3 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door WoningSchouw geleverde rapportage(s) aan derden
heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever - zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is - een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan WoningSchouw verschuldigd,
onverminderd de betalingsverplichting van Opdrachtgever van het gehele factuurbedrag.
Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht
7.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door WoningSchouw vervaardigde rapportages berusten bij WoningSchouw.
7.2 WoningSchouw heeft het recht de door WoningSchouw vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.
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VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSCHOUW B.V.
Artikel 8 Ontbinding/Opzegging/Beëindiging overeenkomst
8.1 Ingeval één van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verbintenissen uit de overeenkomst, en deugdelijke nakoming ook na
ingebrekestelling uitblijft, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten,
dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst
vereist is. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.
8.2 In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid heeft WoningSchouw het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen c.q. te beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, al dan niet op eigen
verzoek, alsmede in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van Opdrachtgever. WoningSchouw zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer
tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Artikel 9 Overmacht
9.1 In geval de uitvoering van de overeenkomst door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar
langer dan één week zal duren, zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
9.2 Als een niet aan WoningSchouw toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 9.1 valt aan te merken: iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien - waardoor de inspectie bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op
de inspectie door WoningSchouw dat de nakoming door WoningSchouw zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de
overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van WoningSchouw gevergd kan worden.
Artikel 10 Klachten
10.1 Klachten respectievelijk schades en/of een aansprakelijkstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn, altijd schriftelijk aan WoningSchouw te worden gemeld. Na
schriftelijke klachtmelding ontvangt Opdrachtgever een standaard klachtenformulier waarin de Opdrachtgever de aard van de klacht kan omschrijven.
10.2 Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de opgeleverde rapportage niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever WoningSchouw niet binnen
bekwame tijd nadat het gebrek of de tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijze had moeten worden ontdekt en uiterlijk binnen vier weken na de datum van de rapportage hiervan in
kennis heeft gesteld.
10.3 Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens WoningSchouw. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien
Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
10.4 Klachten die WoningSchouw bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.
10.5 Klachten inzake facturen van WoningSchouw dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door
WoningSchouw te zijn ontvangen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 WoningSchouw is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door WoningSchouw
van de overeenkomst een en ander met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
11.2 WoningSchouw is slechts aansprakelijk voor schade tot een maximum van € 2.500,00. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade,
schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Het bepaalde in dit artikel 11.2 lijdt uitzondering in geval van opzet of grove schuld van WoningSchouw.
11.3 Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen bekwame tijd nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijze had moeten
worden ontdekt en uiterlijk 4 weken na de datum van de rapportage schriftelijk aan WoningSchouw te melden.
11.4 Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van WoningSchouw komt, geldt een eigen risico van
€ 250,00.
11.5 Indien WoningSchouw aansprakelijk is voor de schade, heeft WoningSchouw het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel
te (doen) herstellen.
11.6 Omdat het advies van WoningSchouw in een rapportage op een visuele beoordeling is gebaseerd, worden in een rapportage alleen zichtbare gebreken of tekortkomingen
vermeld. WoningSchouw is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken of tekortkomingen die niet zichtbaar zijn, noch voor
gebreken of tekortkomingen waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
11.7 WoningSchouw is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat WoningSchouw gebreken of tekortkomingen niet in een rapportage heeft vermeld
omdat Opdrachtgever of derden informatie van het geïnspecteerde object hebben verzwegen of onjuist verstrekt.
11.8 WoningSchouw is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan WoningSchouw verstrekte informatie die WoningSchouw vervolgens in haar
rapportage heeft opgenomen. WoningSchouw zal in de rapportage ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.
11.9 WoningSchouw is niet aansprakelijk voor zaken of onderdelen die WoningSchouw niet geïnspecteerd heeft, alsmede voor het niet vermelden van gebreken of tekortkomingen
die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en waarvan WoningSchouw in de rapportages heeft vermeld ( N of * ) dat deze niet zijn geïnspecteerd onder verwijzing naar deze tekens, of met
schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.
11.10 WoningSchouw is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met asbest of asbesthoudende materialen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van
opstallen of materialen. De aanwezigheid van asbest wordt gemeld indien het eenvoudig (zonder destructief onderzoek) visueel waarneembaar is. In het object blijft de mogelijkheid
bestaan dat er meer asbest aanwezig is dan visueel geconstateerd. WoningSchouw kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien over de aanwezigheid van asbest
zekerheid gewenst is, dient altijd nader specialistisch onderzoek dan wel een asbestinventarisatie type-A en/of B te worden uitgevoerd, hetgeen een separate opdracht vereist.
11.12 Opdrachtgever is gehouden om WoningSchouw de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te inspecteren en te herstellen. Indien Opdrachtgever tot herstel
is overgegaan zonder dat Opdrachtgever WoningSchouw hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd of WoningSchouw de gelegenheid heeft geboden om het gebrek of
tekortkoming nader te inspecteren, dan verliest Opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding.
11.13 Opdrachtgever vrijwaart WoningSchouw voor alle schade die WoningSchouw mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover
WoningSchouw daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het
niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.
11.14 Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of het onderdeel waaraan de schade is
ontstaan, meegewogen.
Artikel 12 Vervaltermijn
12.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van WoningSchouw onverwijld schriftelijk aan WoningSchouw
mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om een aanspraak binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden
gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle door WoningSchouw te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland worden
onderworpen. Nadat WoningSchouw zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen jegens een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, is deze Opdrachtgever gedurende een maand na de datum van het beroep op dit beding gerechtigd te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de
wet bevoegde rechter.
Deze algemene voorwaarden zijn in mei 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
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1.

INLEIDING

1.1
Achtergrond
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Milieutechniek Rouwmaat een nader asbestonderzoek verricht aan de
Holdrostweg 1 te Doetinchem (gemeente Doetinchem).
Het nader asbestonderzoek is uitgevoerd in het kader van een in het verkennend onderzoek aangetroffen
asbest verontreiniging. Het onderzoek heeft tot doel het gehalte asbest vaststellen en na te gaan of er sprake is
van een ernstig geval van bodem verontreiniging, welke mogelijk een belemmering kan vormen.
1.2
Kwaliteit
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de
beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is gecertificeerd en erkend voor
het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocol 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming
van asbest in bodem). De grondmonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het
door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium ALcontrol te Hoogvliet.
1.3
Betrouwbaarheid
Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5707 (NEN 5707) en 5897 (NEN 5897). Het
vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN
5725). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
1.4
Onafhankelijkheid
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 9. De
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker, de heer A. Ellmann.
1.5
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek.
Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.
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2.

VOORONDERZOEK

2.1
Geraadpleegde bronnen
Op de locatie zijn reeds een tweetal bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze worden besproken in paragraaf 2.4.
Voor de historische gegevens wordt verwezen naar deze rapporten, welke eveneens in bijlage 8 zijn
opgenomen. In dit hoofdstuk wordt enkel de aanvullend verkregen informatie beschreven, welke relevant is
voor dit onderzoek.
2.2
Huidige situatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Holdrostweg 1 te Doetinchem (gemeente Doetinchem). De locatie is
kadastraal bekend als gemeente Doetinchem, sectie E, nummer 411. De onderzoekslocatie heeft een
2
oppervlakte van circa 1300 m . In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale
kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven.
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Doetinchem. Het perceel is in gebruik ten behoeve
van woon- en natuurdoeleinden. Op de locatie staat een woonhuis met een schuur. De functie zal in de
toekomst ongewijzigd blijven.
Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers en een puinverharding. Het terrein is niet opgehoogd.

Figuur 1: Overzichtsfoto

Figuur 2: Overzichtsfoto

2.3
Asbest
Volgens de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland heeft de locatie een hoge verwachtingskans op het
voorkomen van asbest.
De schuur heeft een asbestgolfplaten dak. De platen zijn voor zover waarneembaar niet beschadigd. Het
regenwater wordt niet opgevangen door dakgoten. Hierdoor is besmetting van het maaiveld mogelijk. Zie de
hieronder weergegeven foto´s van de aanwezige bebouwing. Op de locatie is ten oosten van de schuren een
puinverharding aanwezig.

Figuur 3: Weergave asbestkansenkaart
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Figuur 4: Overzichtsfoto bebouwing

Figuur 5: Overzichtsfoto bebouwing

2.4
Voorgaande onderzoeken
In juli 2017 is door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B .V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit is
gerapporteerd onder projectnummer: MT-17366. Destijds werden er in de bovengrond licht verhoogde
gehalten aan zink, PAK en minerale olie aangetoond. In de ondergrond werden geen verhoogde gehalten
aangetoond. Het grondwater bleek licht verontreinigd met barium.
Bij het asbestonderzoek zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de grove fractie van de bodem
is over de gehele locatie geen asbest aangetroffen. In het mengmonster van de fijne fractie is een gehalte van
94 mg/kg aangetoond. Op basis van een overschrijding van het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.)
wordt gesteld dat er aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in bodem ter plaatse
van de aangetoonde asbestverontreiniging. In het nader onderzoek dient bepaald te worden of er sprake is van
een ernstig geval van bodemverontreiniging.
2.6
Geohydrologie
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van
de bodemopbouw worden geschetst. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland
op een hoogte van circa 17 m+NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 15,5
m+NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1,5 m-mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt
dat de regionale grondwaterstromingsrichting zuidwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend
niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.
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3.

ONDERZOEKSOPZET

3.1
Algemeen
Het onderzoek wordt uit gevoerd volgens de strategie voor een nader onderzoek van 'verdacht maaiveld en/of
actuele contactzone' uit de NEN5707 dit in combinatie met de NEN 5897. De veldwerkzaamheden worden
uitgevoerd door conform de BRL SIKB 2018.
Er worden sleuven met een minigraver een sleuf gegraven tot circa 30 cm in de onverdachte ondergrond.
Totaal zullen 7 afperkende sleuven worden gegraven. De te graven sleuven zullen circa 40 cm breed en 2 meter
lang zijn.
De uitgegraven grond wordt naast de sleuven in lagen uitgespreid en visueel beoordeeld op de aanwezigheid
van asbestverdachte materialen. Daarna wordt de grond bemonsterd.
3.2
Onderzoeksopzet
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het
maaiveld wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. De locatie wordt opgedeeld in inspectiestroken van
1,5 m en deze worden geïnspecteerd.
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
Aantal sleuven (l*b*d)
7 (2 m * 0.4 m * 1,0 m-mv)
Asbest in grond (NEN 5707):

Droge stof

Fijne fractie asbest

Aantal gaten tot onderzijde verdachte laag
-

Analyses
8 Asbest in grond (NEN 5707)
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4.

RESULTATEN

4.1
Visuele inspectie maaiveld
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie van de toplaag opgenomen.
Inspectiepunten
Weersomstandigheden
Type grond
Conditie maaiveld

Resultaat
Droog/bewolkt
Zand/Puin
Vochtig
Vastgereden
lichte vegetatie
90%-100%
nee
nee

Inspectie-efficiëntie
Beperkingen van de inspectie
Asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen?

4.2
Uitvoering veldwerk
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 27 september 2017. Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse
boringen weergegeven.
Per proefsleuf wordt het uitkomende materiaal gezeefd over een zeef van 20 mm en visueel geïnspecteerd op
de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Vervolgens worden de (meng)monsters samengesteld.
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond
overwegend uit lichtbruin, matig fijn zand. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in
bijlage 4.
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven:
Boring
01
02
06
07

Diepte boring
(m -mv)
1,00
1,00
1,00
1,00

Traject
(m -mv)
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50

Grondsoort

Waargenomen bijzonderheden

Zand
Zand
Zand
Zand

zwak asbesthoudend, zwak puinhoudend
sporen puin
zwak asbesthoudend, matig puinhoudend
zwak asbesthoudend, zwak puinhoudend

Bij sleuf 5 is een puinverharding aanwezig. De profielbeschrijving geeft de bodem onder de puinverharding
weer.

Figuur 6: Locatie sleuf 5
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4.3
Samenstelling (meng)monsters
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond en plaatmateriaal.
In onderstaande tabel staan de monsters weergegeven.
Grond (meng) monster(s)
01-1
01-2
02-1
03-1
04-1
05-1
06-1
06-2
07-1
07-2
ASMM01-1

Samenstelling
01 grond
01 plaatmateriaal
02 grond
03 grond
04 grond
05 puinverharding
06 grond
06 plaatmateriaal
07 grond
07 plaatmateriaal
Sleuf 01 t/m 07

Traject (m-mv)
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,50 - 1,00

Analyse
Asbest in grond
Plaatmateriaal
Asbest in grond
Asbest in grond
Asbest in grond
Asbest in grond
Asbest in grond
Plaatmateriaal
Asbest in grond
Plaatmateriaal
Asbest in grond

Motivatie:
ASMM01 is samengesteld uit de ondergrond van de sleuven.
De overige monsters zijn separaat ingezet ter bepaling van het asbestgehalte en de omvang van de
verontreiniging.
4.4
Analyseresultaten
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de asbestmonsters opgenomen. De toetsingstabellen zijn
weergegeven in bijlage 6.
In de onderstaande tabel zijn resultaten opgenomen van de berekeningen van de asbestconcentratie van de op
locatie verzamelde asbestverdachte materialen in de fractie > 20 mm. Tevens is in de tabel de totale
asbestconcentratie opgenomen. Deze concentratie bevat de asbestconcentratie in de fractie > 20 mm (bepaald
in het veld) met de asbestconcentratie in de fractie < 20 mm (bepaald in het laboratorium).
Sleuven
01
02
03
04
05
06
07
Ondergrond 01 t/m 07

Traject (m-mv)
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,50 - 1,00

Gewogen concentratie asbest mg/kg d.s.
28,39
18,35
4,92
25,32
384,92
24,26
12,46
1,4

Overschrijding interventiewaarde
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee

Er is asbestverdacht materiaal aangetroffen in de grove fractie van sleuf 01, 06 en 07. Dit plaatmateriaal is
hechtgeboden. In de fijne fractie is niet hechtgebonden asbest aangetoond.
In sleuf 05 wordt de interventiewaarde van 100 mg/kg.ds overschreden. In de overige sleuven blijft het gehalte
2
1
3
onder de interventiewaarde. Bij een oppervlakte van circa 170 m en een diepte van 0,5 m is er circa 85 m
puin verontreinigd met asbest.
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5.

CONCLUSIE

5.1
Algemeen
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Milieutechniek Rouwmaat een nader asbestonderzoek verricht aan de
Holdrostweg 1 te Doetinchem (gemeente Doetinchem).
Het nader asbestonderzoek is uitgevoerd in het kader van een in het verkennend onderzoek aangetroffen
asbest verontreiniging. Het onderzoek heeft tot doel het gehalte asbest vaststellen en na te gaan of er sprake is
van een ernstig geval van bodem verontreiniging, welke mogelijk een belemmering kan vormen.
Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de aard en omvang van de bodemverontreiniging en
een bepaling van het gehalte aan asbest op basis van een visuele inspectie van het maaiveld en de uitgegraven
grond in combinatie met een steekproefsgewijze monsterneming.
5.2
Conclusies en aanbevelingen
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
 Plaatselijk wordt de interventiewaarde voor asbest in de puinverharding overschreden.
3
 Op basis van de resultaten van het onderzoek is er circa 85 m erf verontreinigd met asbest.
 Sinds 1 januari 2000 is het verboden om een asbesthoudende weg/erf te bezitten. Dit verbod vloeit
voort uit het Besluit asbestwegen milieubeheer. Bij bezit van een asbestweg moet de eigenaar een
melding doen bij Ilent. Bovendien moet de eigenaar ervoor te zorgen dat gebruikers van die weg niet
aan asbest worden blootgesteld.
 Voor de sanering dient een melding gedaan te worden bij het ILT alvorens te mogen saneren.
Wij adviseren binnen het verontreinigde gebied geen grondwerkzaamheden te verrichten, en de afdekking
intact te houden.
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BIJLAGE 1
TOPOGRAFISCHE KAART

Topografische kaart

A4

Bodemonderzoek Holdrostweg 1 Doetinchem

SCHAAL:1:50.000

PROJECTNUMMER: 17448

GETEKEND: JNI
DATUM: 15-9-2017
BIJLAGE: 1

BIJLAGE 2
KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Kadastraal object
Kadastrale gemeente:

Doetinchem

Sectie:

E

Perceel:

432
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Bodemonderzoek Holdrostweg 1 Doetinchem

SCHAAL:1:2.000

PROJECTNUMMER: 17448

GETEKEND: JNI
DATUM: 15-9-2017
BIJLAGE: 3

BIJLAGE 3
SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN

Legenda
Bebouwing
Locatiegrens
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I-verontreinigde puinverharding

Situatie tekening met sleuven en verontreinigingscontour
Haag
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Nader onderzoek Holdrostweg 1 Doetinchem

SCHAAL: 1:250

PROJECTNUMMER: 17448

GETEKEND: HBR
DATUM:5-3-2018

Puinverharding
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BIJLAGE 4
BOORBESCHRIJVINGEN
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BIJLAGE 5
ANALYSECERTIFICATEN ASBEST

Analyserapport

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
H. Broekhuijsen
Den Sliem 93
7141 JG GROENLO

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienummer

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 12

: Holdrostweg 1 Doetinchem
: 17448
: 12628919, versienummer: 1
: UIG9M5CN

Rotterdam, 08-10-2017
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17448.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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12628919

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000

01-1 01 (1)

002
003
004
005

Analyse

Blad 2 van 12

Analyserapport

02-1 02 (1)
03-1 03 (1)
04-1 04 (1)
05-1 05 (1)

Eenheid

Q

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster
kg
totaal gewicht na drogen
g
totaal gewicht <20 mm na
g
drogen
droge stof
gew.-%
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens
mg/kgds
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie

001

002

003

004

005

14.46
12242
12242

13.94
11485
11485

12.34
10534
10534

12.67
11253
11253

14.05
12484
12484

84.7

82.4

85.4

88.8

88.9

S

4.9

5.6

4.9

32

120

S

2.9

3.8

3.8

25

79

S

8.5

7.5

6.3

39

160

<2

<2

4.9

30

<2

4.4

4.2

<2

2.0

89

<2

<2

<2

<2

<2

0.48

1.4

<2

<2

30

n.v.t.
9.2748
9.2748

0.52
18.3539
18.3539

0.56
4.9212
<2

1.3
31.9848
2.0294

0.43
384.9235
384.9235

S
S
S

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

006

Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000

06-1 06 (1)

007
008

Analyse

Blad 3 van 12

Analyserapport

07-1 07 (1)
ASMM01-1 ASMM01 (1)

Eenheid

Q

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster
kg
totaal gewicht na drogen
g
totaal gewicht <20 mm na
g
drogen
droge stof
gew.-%
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens
mg/kgds
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie

006

007

008

13.95
12254
12254

13.27
11692
11692

13.31
11593
11593

87.9

88.1

87.1

S

2.9

<2

<2

S

1.8

<2

<2

S

4.3

<2

<2

<2

<2

<2

2.9

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

n.v.t.
2.9262
2.9262

0.99
<2
<2

0.5
<2
<2

S
S
S

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyse

Orderdatum
28-09-2017
Startdatum
28-09-2017
Rapportagedatum 08-10-2017

- 1

Monstersoort

Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster

Asbestverdachte grond AS3000

totaal gewicht <20 mm na drogen

Asbestverdachte grond AS3000

droge stof

Asbestverdachte grond AS3000

gemeten totaal
asbestconcentratie
ondergrens (95%
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens

Asbestverdachte grond AS3000

Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Idem
Idem
Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003
004
005
006
007
008

E1605489
E1605488
E1605487
E1605490
E1605491
E1605481
E1605480
E1605486

27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
28-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017

27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017

ALC291
ALC291
ALC291
ALC291
ALC291
ALC291
ALC291
ALC291
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Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
H. Broekhuijsen
Den Sliem 93
7141 JG GROENLO

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienummer

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 7

: Holdrostweg 1 Doetinchem
: 17448
: 12628923, versienummer: 1
: NIJ6DEJD

Rotterdam, 29-09-2017
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17448.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003

Asbestverdacht
Asbestverdacht
Asbestverdacht

01-2 01 (2)
06-2 06 (2)
07-2 07 (2)

Analyse

Eenheid

Q

ASBESTONDERZOEK
Niet onderzocht materiaal
aangeleverd materiaal

g
g

Q

0
21.77

Q

zie bijlage

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten
-

001

002

0
25.08

1)

zie bijlage

003

0
73.39

1)

zie bijlage

1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Monster beschrijvingen

001

*

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %).
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

002

*

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %).
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

003

*

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %).
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

Voetnoten
1

De verschillende materialen in het monster zijn op visuele basis gesorteerd. Van elke materiaalsoort is één stuk
geanalyseerd. De overige stukken binnen een materiaalsoort zijn beoordeeld op eventuele afwijkingen, geteld en
gewogen.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

Niet onderzocht materiaal

Asbestverdacht

aangeleverd materiaal

Asbestverdacht

Conform NEN 5896
Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003

P5173437
P5173434
P5173431

27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017

27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017

ALC299
ALC299
ALC299
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BIJLAGE 6
TOETSINGSTABELLEN

Toelichting toetsingskader
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de
Circulaire Bodemsanering 2013.
Grond
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Achtergrondwaarden (AW)
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” gebruikt. De achtergrondwaarden zijn
gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000” (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een
groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergronden interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.
Grondwater
Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Streefwaarden (S)
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden
hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die
niet in natuurlijke milieus voorkomen.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en
interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.

Berekening Asbestgehalte

Projectcode :
Sleuf id :
Asbestplaatmateriaal id :
Grondmonster id :

Monster

Totaal
gewicht (g)

Asbestsoort 1
Golfplaat

Plaatmateriaal
AsbestAsbestSoort asbest Serpentijn Asbestof amfibool gehalte (%) gehalte (%)* gehalte
ondergrens bovengrens (%)*

Hechtgebonden (j/n)

17448
01
01-2
01-1

(mg) Asbest
Asbest
(mg) Asbest
(mg)
bovengrens
ondergrens
gewogen
gewogen
gewogen

21,7735
Chrysotiel
Crocidoliet

Serpentijn
Amfibool*

10,0%
2,0%

15,0%
5,0%

12,5% ja
3,5% ja

2177,35
4354,7

3266,025 2721,6875
10886,75 7620,725

Asbestgehalte Asbestsoort 1 10342,413
6532,05
Ondergrens
Bovengrens 14152,775
Asbestsoort 2
Plaatmateriaal

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 3
Plaatmateriaal

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 2
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 3
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

Asbestgehalte soorten
totaal
Ondergrens
Bovengrens

01-2
01-2
01-2

10342,413
6532,05
14152,775

* = Voor amfibool asbet wordt het percentage met een factor 10 vermenigvuldigd
Asbest soorten en onderverdeling
Serpentijnen (gekrulde vezels) (S)
Chrysotiel = witte asbest
Amfibolen (staafvormige vezels) (A)
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest

Puingehalten en percentage*
· sporen puin komt overeenkomt met <2% puin;
· licht puinhoudend komt overeen met 2-5% puin;
· matig puinhoudend komt overeen met 5-20% puin;
· sterk puinhoudend komt overeen met 20-50% puin
*In principe het gewogen gewicht vermelden

Sleufgegevens
2 Lengte (m)
0,4 Breedte (m)
0,5 Diepte (m)
Gewicht fractie > 16 mm (kg)
5 percentage fractie > 16 mm (%)
Analysegegvens fractie < 16 mm
14,456 Gewicht emmer (kg)
9,2748 Concentratie asbest gemeten (mg/kg.ds)
5,404 Ondergrens (mg/kg.ds)
14,7419 Bovengrens (mg/kg.ds)
84,7 Droge stof (%)
Totaal

Gewicht

Gewicht

totaal

fractie >

fractie <

gewicht

16mm

(kg.d.s.)

volume (m3) 16mm
Asbestgehalte
Ondergrens
Bovengrens

0,4
0,4
0,4

Soortelijkgewicht fracties
Fractie < 16 mm
fractie > 16 mm

26
26
26

514,976
514,976
514,976

540,98
540,98
540,98

Gehalte fijne Asbest
plaatfractie
materiaal
(mg/kg.d.s) (mg)
9,2748 10342,41
5,404 6532,05
14,7419 14152,78

1600 kg/ton
1300 kg/ton

Gehalte asbest Gewogen
(plaatgewicht
materiaal)
(mg/kg.d.s)
(mg/kg.d.s)
19,12
12,07
26,16

28,39
17,48
40,90

Overschrijding
norm

nee
nee
nee

Berekening Asbestgehalte

Projectcode :
Sleuf id :
Asbestplaatmateriaal id :
Grondmonster id :

Monster

Totaal
gewicht (g)

Asbestsoort 1
Plaatmateriaal

Plaatmateriaal
AsbestAsbestSoort asbest Serpentijn Asbestof amfibool gehalte (%) gehalte (%)* gehalte
ondergrens bovengrens (%)*

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 2
Plaatmateriaal

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 3
Plaatmateriaal

Chrysotiel
Crocidoliet

Serpentijn
Amfibool*

Hechtgebonden (j/n)

17488
02
n.v.t.
02-1

(mg) Asbest
Asbest
(mg) Asbest
(mg)
bovengrens
ondergrens
gewogen
gewogen
gewogen

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 1
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 2
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 3
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

Asbestgehalte soorten
totaal
Ondergrens
Bovengrens

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

0
0
0

* = Voor amfibool asbet wordt het percentage met een factor 10 vermenigvuldigd
Puingehalten en percentage*
· sporen puin komt overeenkomt met <2% puin;
· licht puinhoudend komt overeen met 2-5% puin;
· matig puinhoudend komt overeen met 5-20% puin;
· sterk puinhoudend komt overeen met 20-50% puin
*In principe het gewogen gewicht vermelden

Asbest soorten en onderverdeling
Serpentijnen (gekrulde vezels) (S)
Chrysotiel = witte asbest
Amfibolen (staafvormige vezels) (A)
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest
Sleufgegevens
2 Lengte (m)
0,4 Breedte (m)
0,5 Diepte (m)
Gewicht fractie > 16 mm (kg)
1 percentage fractie > 16 mm (%)
Analysegegvens fractie < 16 mm
13,936 Gewicht emmer (kg)
18,3539 Concentratie asbest gemeten (mg/kg.ds)
12,2359 Ondergrens (mg/kg.ds)
24,4719 Bovengrens (mg/kg.ds)
82,4 Droge stof (%)
Totaal

Gewicht

Gewicht

totaal

fractie >

fractie <

gewicht

16mm

(kg.d.s.)

volume (m3) 16mm
Asbestgehalte
Ondergrens
Bovengrens

0,4
0,4
0,4

Soortelijkgewicht fracties
Fractie < 16 mm
fractie > 16 mm

5,2
5,2
5,2

522,0864
522,0864
522,0864

527,29
527,29
527,29

Gehalte asbest Gewogen
(plaatgewicht
materiaal)
(mg/kg.d.s)
(mg/kg.d.s)

Gehalte fijne Asbest
plaatfractie
materiaal
(mg/kg.d.s) (mg)
18,3539
12,2359
24,4719

1600 kg/ton
1300 kg/ton

0
0
0

0,00
0,00
0,00

18,35
12,24
24,47

Overschrijding
norm

nee
nee
nee

Berekening Asbestgehalte

Projectcode :
Sleuf id :
Asbestplaatmateriaal id :
Grondmonster id :

Monster

Totaal
gewicht (g)

Asbestsoort 1
Plaatmateriaal

Plaatmateriaal
AsbestAsbestSoort asbest Serpentijn Asbestof amfibool gehalte (%) gehalte (%)* gehalte
ondergrens bovengrens (%)*

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 2
Plaatmateriaal

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 3
Plaatmateriaal

(mg) Asbest
Asbest
(mg) Asbest
(mg)
bovengrens
ondergrens
gewogen
gewogen
gewogen

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

Hechtgebonden (j/n)

17488
03
n.v.t.
03-1

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 1
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 2
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 3
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

Asbestgehalte soorten
totaal
Ondergrens
Bovengrens

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

0
0
0

* = Voor amfibool asbet wordt het percentage met een factor 10 vermenigvuldigd
Puingehalten en percentage*
· sporen puin komt overeenkomt met <2% puin;
· licht puinhoudend komt overeen met 2-5% puin;
· matig puinhoudend komt overeen met 5-20% puin;
· sterk puinhoudend komt overeen met 20-50% puin
*In principe het gewogen gewicht vermelden

Asbest soorten en onderverdeling
Serpentijnen (gekrulde vezels) (S)
Chrysotiel = witte asbest
Amfibolen (staafvormige vezels) (A)
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest
Sleufgegevens
2 Lengte (m)
0,4 Breedte (m)
0,5 Diepte (m)
Gewicht fractie > 16 mm (kg)
0 percentage fractie > 16 mm (%)
Analysegegvens fractie < 16 mm
12,335 Gewicht emmer (kg)
4,9212 Concentratie asbest gemeten (mg/kg.ds)
3,845 Ondergrens (mg/kg.ds)
6,3157 Bovengrens (mg/kg.ds)
85,4 Droge stof (%)
Totaal

Gewicht

Gewicht

totaal

fractie >

fractie <

gewicht

16mm

(kg.d.s.)

volume (m3) 16mm
Asbestgehalte
Ondergrens
Bovengrens

0,4
0,4
0,4

Soortelijkgewicht fracties
Fractie < 16 mm
fractie > 16 mm

0
0
0

546,56
546,56
546,56

546,56
546,56
546,56

Gehalte asbest Gewogen
(plaatgewicht
materiaal)
(mg/kg.d.s)
(mg/kg.d.s)

Gehalte fijne Asbest
plaatfractie
materiaal
(mg/kg.d.s) (mg)
4,9212
3,845
6,3157

1600 kg/ton
1300 kg/ton

0
0
0

0,00
0,00
0,00

4,92
3,85
6,32

Overschrijding
norm

nee
nee
nee

Berekening Asbestgehalte

Projectcode :
Sleuf id :
Asbestplaatmateriaal id :
Grondmonster id :

Monster

Totaal
gewicht (g)

Asbestsoort 1
Plaatmateriaal

Plaatmateriaal
AsbestAsbestSoort asbest Serpentijn Asbestof amfibool gehalte (%) gehalte (%)* gehalte
ondergrens bovengrens (%)*

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 2
Plaatmateriaal

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 3
Plaatmateriaal

(mg) Asbest
Asbest
(mg) Asbest
(mg)
bovengrens
ondergrens
gewogen
gewogen
gewogen

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

Hechtgebonden (j/n)

17488
04-1
n.v.t.
04-1

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 1
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 2
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 3
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

Asbestgehalte soorten
totaal
Ondergrens
Bovengrens

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

0
0
0

* = Voor amfibool asbet wordt het percentage met een factor 10 vermenigvuldigd
Puingehalten en percentage*
· sporen puin komt overeenkomt met <2% puin;
· licht puinhoudend komt overeen met 2-5% puin;
· matig puinhoudend komt overeen met 5-20% puin;
· sterk puinhoudend komt overeen met 20-50% puin
*In principe het gewogen gewicht vermelden

Asbest soorten en onderverdeling
Serpentijnen (gekrulde vezels) (S)
Chrysotiel = witte asbest
Amfibolen (staafvormige vezels) (A)
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest
Sleufgegevens
2 Lengte (m)
0,4 Breedte (m)
0,5 Diepte (m)
Gewicht fractie > 16 mm (kg)
0 percentage fractie > 16 mm (%)
Analysegegvens fractie < 16 mm
12,667 Gewicht emmer (kg)
31,9848 Concentratie asbest gemeten (mg/kg.ds)
25,3172 Ondergrens (mg/kg.ds)
38,6523 Bovengrens (mg/kg.ds)
88,8 Droge stof (%)
Totaal

Gewicht

Gewicht

totaal

fractie >

fractie <

gewicht

16mm

(kg.d.s.)

volume (m3) 16mm
Asbestgehalte
Ondergrens
Bovengrens

0,4
0,4
0,4

Soortelijkgewicht fracties
Fractie < 16 mm
fractie > 16 mm

0
0
0

568,32
568,32
568,32

568,32
568,32
568,32

Gehalte asbest Gewogen
(plaatgewicht
materiaal)
(mg/kg.d.s)
(mg/kg.d.s)

Gehalte fijne Asbest
plaatfractie
materiaal
(mg/kg.d.s) (mg)
31,9848
25,3172
38,6523

1600 kg/ton
1300 kg/ton

0
0
0

0,00
0,00
0,00

31,98
25,32
38,65

Overschrijding
norm

nee
nee
nee

Berekening Asbestgehalte

Projectcode :
Sleuf id :
Asbestplaatmateriaal id :
Grondmonster id :

Monster

Totaal
gewicht (g)

Asbestsoort 1
Plaatmateriaal

Plaatmateriaal
AsbestAsbestSoort asbest Serpentijn Asbestof amfibool gehalte (%) gehalte (%)* gehalte
ondergrens bovengrens (%)*

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 2
Plaatmateriaal

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 3
Plaatmateriaal

(mg) Asbest
Asbest
(mg) Asbest
(mg)
bovengrens
ondergrens
gewogen
gewogen
gewogen

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

Hechtgebonden (j/n)

17488
05
n.v.t.
05-1

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 1
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 2
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 3
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

Asbestgehalte soorten
totaal
Ondergrens
Bovengrens

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

0
0
0

* = Voor amfibool asbet wordt het percentage met een factor 10 vermenigvuldigd
Puingehalten en percentage*
· sporen puin komt overeenkomt met <2% puin;
· licht puinhoudend komt overeen met 2-5% puin;
· matig puinhoudend komt overeen met 5-20% puin;
· sterk puinhoudend komt overeen met 20-50% puin
*In principe het gewogen gewicht vermelden

Asbest soorten en onderverdeling
Serpentijnen (gekrulde vezels) (S)
Chrysotiel = witte asbest
Amfibolen (staafvormige vezels) (A)
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest
Sleufgegevens
2 Lengte (m)
0,4 Breedte (m)
0,5 Diepte (m)
Gewicht fractie > 16 mm (kg)
0 percentage fractie > 16 mm (%)
Analysegegvens fractie < 16 mm
14,045 Gewicht emmer (kg)
384,9235 Concentratie asbest gemeten (mg/kg.ds)
256,6156 Ondergrens (mg/kg.ds)
513,2313 Bovengrens (mg/kg.ds)
88,9 Droge stof (%)
Totaal

Gewicht

Gewicht

totaal

fractie >

fractie <

gewicht

16mm

(kg.d.s.)

volume (m3) 16mm
Asbestgehalte
Ondergrens
Bovengrens

0,4
0,4
0,4

Soortelijkgewicht fracties
Fractie < 16 mm
fractie > 16 mm

0
0
0

568,96
568,96
568,96

568,96
568,96
568,96

Gehalte asbest Gewogen
(plaatgewicht
materiaal)
(mg/kg.d.s)
(mg/kg.d.s)

Gehalte fijne Asbest
plaatfractie
materiaal
(mg/kg.d.s) (mg)
384,9235
256,6156
513,2313

1600 kg/ton
1300 kg/ton

0
0
0

0,00
0,00
0,00

384,92
256,62
513,23

Overschrijding
norm

ja
ja
ja

Berekening Asbestgehalte

Projectcode :
Sleuf id :
Asbestplaatmateriaal id :
Grondmonster id :

Monster

Totaal
gewicht (g)

Asbestsoort 1
Golfplaat

Plaatmateriaal
AsbestAsbestSoort asbest Serpentijn Asbestof amfibool gehalte (%) gehalte (%)* gehalte
ondergrens bovengrens (%)*

Hechtgebonden (j/n)

17488
06
06-02
06-01

(mg) Asbest
Asbest
(mg) Asbest
(mg)
bovengrens
ondergrens
gewogen
gewogen
gewogen

25,081
Chrysotiel
Crocidoliet

Serpentijn
Amfibool*

10,0%
2,0%

15,0%
5,0%

12,5% ja
3,5% ja

2508,1
5016,2

3762,15
12540,5

3135,125
8778,35

Asbestgehalte Asbestsoort 1 11913,475
7524,3
Ondergrens
Bovengrens 16302,65
Asbestsoort 2
Plaatmateriaal

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 3
Plaatmateriaal

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

0,0%
0,0%

Serpentijn
Amfibool*

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 2
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 3
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

Asbestgehalte soorten
totaal
Ondergrens
Bovengrens

06-02
06-02
06-02

11913,475
7524,3
16302,65

* = Voor amfibool asbet wordt het percentage met een factor 10 vermenigvuldigd
Puingehalten en percentage*
· sporen puin komt overeenkomt met <2% puin;
· licht puinhoudend komt overeen met 2-5% puin;
· matig puinhoudend komt overeen met 5-20% puin;
· sterk puinhoudend komt overeen met 20-50% puin
*In principe het gewogen gewicht vermelden

Asbest soorten en onderverdeling
Serpentijnen (gekrulde vezels) (S)
Chrysotiel = witte asbest
Amfibolen (staafvormige vezels) (A)
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest
Sleufgegevens
2 Lengte (m)
0,4 Breedte (m)
0,5 Diepte (m)
Gewicht fractie > 16 mm (kg)
10 percentage fractie > 16 mm (%)
Analysegegvens fractie < 16 mm
13,947 Gewicht emmer (kg)
2,9262 Concentratie asbest gemeten (mg/kg.ds)
1,846 Ondergrens (mg/kg.ds)
4,3016 Bovengrens (mg/kg.ds)
87,9 Droge stof (%)
Totaal

Gewicht

Gewicht

totaal

fractie >

fractie <

gewicht

16mm

(kg.d.s.)

volume (m3) 16mm
Asbestgehalte
Ondergrens
Bovengrens

0,4
0,4
0,4

Soortelijkgewicht fracties
Fractie < 16 mm
fractie > 16 mm

52
52
52

506,304
506,304
506,304

558,30
558,30
558,30

Gehalte fijne Asbest
plaatfractie
materiaal
(mg/kg.d.s) (mg)
2,9262 11913,48
1,846
7524,3
4,3016 16302,65

1600 kg/ton
1300 kg/ton

Gehalte asbest Gewogen
(plaatgewicht
materiaal)
(mg/kg.d.s)
(mg/kg.d.s)
21,34
13,48
29,20

24,26
15,32
33,50

Overschrijding
norm

nee
nee
nee

Berekening Asbestgehalte

Projectcode :
Sleuf id :
Asbestplaatmateriaal id :
Grondmonster id :

Monster

Totaal
gewicht (g)

Asbestsoort 1
Board

Plaatmateriaal
AsbestAsbestSoort asbest Serpentijn Asbestof amfibool gehalte (%) gehalte (%)* gehalte
ondergrens bovengrens (%)*

Hechtgebonden (j/n)

17488
07
07-2
07-1

(mg) Asbest
Asbest
(mg) Asbest
(mg)
bovengrens
ondergrens
gewogen
gewogen
gewogen

32,7451
Chrysotiel
Crocidoliet

Serpentijn
Amfibool*

2,0%

5,0%

3,5% ja
0,0%

654,902
0

1637,255 1146,0785
0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 1 1146,0785
654,902
Ondergrens
Bovengrens 1637,255
Asbestsoort 2
Plaatmateriaal

40,6468
Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 3
Plaatmateriaal

Chrysotiel
Crocidoliet

Serpentijn
Amfibool*

10,0%

15,0%

Serpentijn
Amfibool*

12,5% ja
0,0%

4064,68
0

6097,02
0

5080,85
0

Asbestgehalte Asbestsoort 2
Ondergrens
Bovengrens

5080,85
4064,68
6097,02

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 3
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

Asbestgehalte soorten
totaal
Ondergrens
Bovengrens

07-2
07-2
07-2

6226,9285
4719,582
7734,275

* = Voor amfibool asbet wordt het percentage met een factor 10 vermenigvuldigd
Puingehalten en percentage*
· sporen puin komt overeenkomt met <2% puin;
· licht puinhoudend komt overeen met 2-5% puin;
· matig puinhoudend komt overeen met 5-20% puin;
· sterk puinhoudend komt overeen met 20-50% puin
*In principe het gewogen gewicht vermelden

Asbest soorten en onderverdeling
Serpentijnen (gekrulde vezels) (S)
Chrysotiel = witte asbest
Amfibolen (staafvormige vezels) (A)
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest
Sleufgegevens
2 Lengte (m)
0,4 Breedte (m)
0,5 Diepte (m)
Gewicht fractie > 16 mm (kg)
2 percentage fractie > 16 mm (%)
Analysegegvens fractie < 16 mm
13,265 Gewicht emmer (kg)
1,4 Concentratie asbest gemeten (mg/kg.ds)
1,4 Ondergrens (mg/kg.ds)
1,4 Bovengrens (mg/kg.ds)
88,1 Droge stof (%)
Totaal

Gewicht

Gewicht

totaal

fractie >

fractie <

gewicht

16mm

(kg.d.s.)

volume (m3) 16mm
Asbestgehalte
Ondergrens
Bovengrens

0,4
0,4
0,4

Soortelijkgewicht fracties
Fractie < 16 mm
fractie > 16 mm

10,4
10,4
10,4

552,5632
552,5632
552,5632

562,96
562,96
562,96

Gehalte fijne Asbest
plaatfractie
materiaal
(mg/kg.d.s) (mg)
1,4 6226,929
1,4 4719,582
1,4 7734,275

1600 kg/ton
1300 kg/ton

Gehalte asbest Gewogen
(plaatgewicht
materiaal)
(mg/kg.d.s)
(mg/kg.d.s)
11,06
8,38
13,74

12,46
9,78
15,14

Overschrijding
norm

nee
nee
nee

Berekening Asbestgehalte

Projectcode :
Sleuf id :
Asbestplaatmateriaal id :
Grondmonster id :

Monster

Totaal
gewicht (g)

Asbestsoort 1
Plaatmateriaal

Plaatmateriaal
AsbestAsbestSoort asbest Serpentijn Asbestof amfibool gehalte (%) gehalte (%)* gehalte
ondergrens bovengrens (%)*

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 2
Plaatmateriaal

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

Asbestsoort 3
Plaatmateriaal

(mg) Asbest
Asbest
(mg) Asbest
(mg)
bovengrens
ondergrens
gewogen
gewogen
gewogen

0,0% ja
0,0% ja

Serpentijn
Amfibool*

Chrysotiel
Crocidoliet

Hechtgebonden (j/n)

17488
Ondergrond
n.v.t.
ASMM01-1

10,0%

15,0%

Serpentijn
Amfibool*

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 1
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

12,5%
0,0%

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 2
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

Asbestgehalte Asbestsoort 3
Ondergrens
Bovengrens

0
0
0

Asbestgehalte soorten
totaal
Ondergrens
Bovengrens

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

0
0
0

* = Voor amfibool asbet wordt het percentage met een factor 10 vermenigvuldigd
Puingehalten en percentage*
· sporen puin komt overeenkomt met <2% puin;
· licht puinhoudend komt overeen met 2-5% puin;
· matig puinhoudend komt overeen met 5-20% puin;
· sterk puinhoudend komt overeen met 20-50% puin
*In principe het gewogen gewicht vermelden

Asbest soorten en onderverdeling
Serpentijnen (gekrulde vezels) (S)
Chrysotiel = witte asbest
Amfibolen (staafvormige vezels) (A)
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest
Sleufgegevens
2 Lengte (m)
0,4 Breedte (m)
0,5 Diepte (m)
Gewicht fractie > 16 mm (kg)
0 percentage fractie > 16 mm (%)
Analysegegvens fractie < 16 mm
13,305 Gewicht emmer (kg)
1,4 Concentratie asbest gemeten (mg/kg.ds)
1,4 Ondergrens (mg/kg.ds)
1,4 Bovengrens (mg/kg.ds)
87,1 Droge stof (%)
Totaal

Gewicht

Gewicht

totaal

fractie >

fractie <

gewicht

16mm

(kg.d.s.)

volume (m3) 16mm
Asbestgehalte
Ondergrens
Bovengrens

0,4
0,4
0,4

Soortelijkgewicht fracties
Fractie < 16 mm
fractie > 16 mm

0
0
0

557,44
557,44
557,44

557,44
557,44
557,44

Gehalte asbest Gewogen
(plaatgewicht
materiaal)
(mg/kg.d.s)
(mg/kg.d.s)

Gehalte fijne Asbest
plaatfractie
materiaal
(mg/kg.d.s) (mg)
1,4
1,4
1,4

1600 kg/ton
1300 kg/ton

0
0
0

0,00
0,00
0,00

1,40
1,40
1,40

Overschrijding
norm

nee
nee
nee

BIJLAGE 7
PROJECTFOTO’S

Sleuf 01
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1.

INLEIDING

1.1
Achtergrond
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodem- en asbestonderzoek
verricht aan de Holdrostweg 1 te Doetinchem (gemeente Doetinchem).
Aanleiding voor het bodemonderzoek is dat Staatsbosbeheer voornemens is de woning met bijbehorende
opstallen te vermarkten onder gelijktijdige uitgifte in erfpacht/opstal. Middels de uitvoering van onderhavig
verkennend bodemonderzoek wordt een nulsituatie voor de in gebruik name vastgelegd.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een aan- en verkoop. Het onderzoek heeft tot doel
vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk een belemmering kan
vormen.
1.2
Kwaliteit
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de
beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is gecertificeerd en erkend voor
het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en
peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en
monsterneming asbest in bodem). De grond- en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de
AS3000-methode in het door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium ALcontrol te Hoogvliet.
1.3
Betrouwbaarheid
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 en 5707 (NEN 5740 en NEN 5707). Het
vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN
5725). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
1.4
Onafhankelijkheid
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker, de heer A. Ellmann.
1.5
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek.
Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.
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2.

VOORONDERZOEK

2.1
Geraadpleegde bronnen
Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek,
verzameld. In bijlage 10 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen.
Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
informatie van de opdrachtgever
informatie van de gemeente/omgevingsdienst
informatie van de website topotijdreis.nl
informatie van de website bodemloket.nl
locatie inspectie
2.2
Huidige situatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Holdrostweg 1 te Doetinchem (gemeente Doetinchem). De locatie is
kadastraal bekend als gemeente Doetinchem, sectie E, nummer 432. De onderzoekslocatie heeft een
2
oppervlakte van circa 2830 m . In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale
kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven.
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Doetinchem. Het perceel is in gebruik ten behoeve
van woon- en natuurdoeleinden. Op de locatie staat een woonhuis met een schuur. De functie zal in de
toekomst nog ongewijzigd blijven.
Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers en een puinverharding. Het terrein is niet opgehoogd.

Figuur 1: Overzichtsfoto
Figuur 2: Overzichtsfoto
2.3
Historie
Informatie van de gemeente/terreininsectie
In het verleden heeft er een ondergrondse HBO-tank (1.000 l.) op de onderzoekslocatie gelegen. De tank is met
actie tankslag in 1998 verwijderd. Het tanksaneringscertificaat is niet in ons bezit. Tijdens de terreininspectie is
echter nog wel het vulpunt en de ontluchtig aangetroffen in de schuur. Tevens is ten zuiden van het woonhuis
een pomp aangetroffen. Het is niet duidelijk waar deze voor gebruikt is. De afbeeldingen zijn opgenomen in
bijlage 9.
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Informatie van de website topotijdreis.nl
Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat het perceel vanaf 1886 bebouwd is geraakt. Rond 1973 is het pand
niet meer aanwezig. Op de afbeeldingen na 1990 is de huidige bebouwing zichtbaar.

Figuur 3: Historische kaart 1886

Figuur 4: Historische kaart 1973

Figuur 5: Historische kaart 1990

Figuur 6: Historische kaart 2016

Informatie van de website bodemloket.nl
Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er historische activiteiten van het perceel bekend zijn. De
ondergrondse tank staat als verdachte locatie aangegeven.

Figuur 7: Weergave bodemloket.nl
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2.4
Asbest
Volgens de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland heeft de locatie een hoge verwachtingskans op het
voorkomen van asbest.
De schuur heeft een asbestgolfplaten dak. De platen zijn voor zover waarneembaar niet beschadigd. Het
regenwater wordt niet opgevangen door dakgoten. Hierdoor is besmetting van het maaiveld mogelijk. Zie de
hieronder weergegeven foto´s van de aanwezige bebouwing.
De puinverharding is in dit onderzoek niet geheel onderzocht Alleen bij het druplaagonderzoek is een monster
samengesteld van de aanwezige puinverharding. Tijdens de terreininspectie is echter wel een visuele controle
op de verharding uitgevoerd. Bij deze inspectie zijn geen asbestverdachte materialen aan de oppervlakte
aangetroffen. Het puin heeft de textuur van puingranulaat, welke normaliter door een erkende leverancier
geleverd wordt.
Derhalve is de locatie verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. Teneinde een uitspraak te kunnen
doen over de concentratie aan asbest wordt direct een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform de
NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten).

Figuur 8: Weergave asbestkansenkaart

Figuur 9: Overzichtsfoto bebouwing

Figuur 10: Overzichtsfoto bebouwing

2.5
Voorgaande onderzoeken
Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande
bodemonderzoeken plaatsgevonden.
2.6
Geohydrologie
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van
de bodemopbouw worden geschetst. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland
op een hoogte van circa 17 m+NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 15,5 m
+NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1,5 m-mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat
de regionale grondwaterstromingsrichting zuidwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet
onderhevig aan invloeden van buitenaf.
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3.

HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET

3.1
Verkennend bodemonderzoek
De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd en
hiervoor wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. Alleen de
aangetroffen vulpunt, ontluchting en de handpomp worden separaat onderzocht.
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
Aantal boringen (excl. peilbuizen)
Aantal peilbuizen
Analyses grond
Analyses water
9 tot ± 0,5 m-mv
1
3 AS3000-pakket grond
1 AS3000-pakket grondwater
2 tot ± 2,0 m-mv
Ontluchting, vulpunt en pomp
2 tot ± 0,5 m-mv
2 minerale olie
1 tot ± 2,0 m-mv
AS3000-pakket grond:

Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond)

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010)

PCB's (volgens AS3010 en AS3020)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010)

Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010)
AS3000-pakket grondwater:

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110)

Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130)

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen,
chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110)

Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110)

3.2
Verkennend asbestonderzoek
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd en hiervoor
wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld'
gehanteerd. De druplaag bij de schuur wordt separaat onderzocht.
De puinverharding wordt eveneens separaat onderzocht conform de NEN 5897.
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het
maaiveld wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. De locatie wordt opgedeeld in inspectiestroken van
1,5 m en deze worden geïnspecteerd.
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
Aantal gaten in de verdachte laag (l*b*d)
11 (0,3m*0,3m*0,5m-mv)
Druplaag schuur
2 (0,3m*0,3m*0,1m-mv)
Asbest in grond (NEN 5707):

Droge stof

Fijne fractie asbest

Aantal gaten tot onderzijde verdachte laag
2

Analyses
2 Asbest in grond (NEN 5707)

-

1 Asbest in grond (NEN 5707/NEN 5897)
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4.

RESULTATEN

4.1
Visuele inspectie maaiveld
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie van de het maaiveld opgenomen.
Inspectiepunten
Weersomstandigheden
Type grond
Conditie maaiveld

Inspectie-efficiëntie
Beperkingen van de inspectie
Asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen?

Resultaat
Droog/zonnig
Zand
Vochtig
Los
geen vegetatie
70%-90%
nee
nee

4.2
Uitvoering veldwerk
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 11 juli 2017 en op 20 juli 2017 is de peilbuis bemonsterd. Op de
tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven.
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, oliewaterreactie en andere
bijzonderheden. Per proefgat wordt het uitkomende materiaal uitgespreid in lagen van circa 2 cm dik en
visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Vervolgens wordt al het
uitkomende materiaal gezeefd (zeeffractie 20 mm) en worden de mengmonsters samengesteld.
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond
overwegend uit lichtbruin, matig fijn zand. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in
bijlage 4.
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven:
Boring
02

Diepte boring
(m -mv)
1,40

03

2,00

04
05

1,00
0,50

06

0,50

07

1,00

Traject
(m -mv)
0,00 - 0,05
0,05 - 0,50
0,50 - 0,90
0,00 - 0,05
0,05 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,10
0,10 - 0,20
0,00 - 0,10
0,10 - 0,30
0,10 - 0,50

Waargenomen bijzonderheden
volledig menggranulaat
sterk baksteenhoudend, zwak puinhoudend
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend
volledig menggranulaat
sterk baksteenhoudend, zwak puinhoudend
matig baksteenhoudend, zwak slakhoudend, zwak puinhoudend
volledig menggranulaat
volledig menggranulaat
volledig menggranulaat
volledig menggranulaat
matig baksteenhoudend, sporen puin

In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven:
Peilbuis
01

Filterstelling
(m-mv)
2,50 - 3,50

Grondwaterstand
(m-mv)
2,35

Zuurgraad
(pH)
6,2

Geleidbaarheid
EGV (µS/cm)
824

Troebelheid
(NTU)
51,7

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke
gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v.
de natuurlijke achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Deze hoge troebelheid kan een overschatting van
organische parameters ten gevolg hebben.
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4.3
Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande
tabel staan de mengmonsters weergegeven.
Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
Grond(meng)monster(s)
Samenstelling
MM01
01 (0,00 - 0,50)+05 (0,20 - 0,50)+06 (0,30 0,50)+08 (0,00 - 0,50)+09 (0,00 - 0,50)+10
(0,00 - 0,50)+11 (0,00 - 0,50)+12 (0,00 0,50)
MM02
02 (0,05 - 0,50)+03 (0,05 - 0,50)+04 (0,00 0,50)+07 (0,10 - 0,50)
MM03
01 (0,50 - 2,00)+02 (0,50 - 1,40)+03 (0,50 2,00)+10 (0,50 - 1,50)
MM04
V01 (0,05 - 0,50)+V02 (0,05 - 0,50)
MM05
V03 (0,00 - 0,50)
Grondwatermonster(s)
01
Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707)
Grond(meng)monster(s)
Samenstelling
ASMM01
G05 en G06
ASMM02
G02, G03, G04 en G07
ASMM03
G08 t/m G12

Traject (m-mv)
0,00 - 0,50

Analyse
AS3000-pakket grond

0,00 - 0,50

AS3000-pakket grond

0,50 - 2,00

AS3000-pakket grond

0,05 - 0,50
0,00 - 0,50

AS3000-pakket grond
AS3000-pakket grond

2,50 - 3,50

AS3000-pakket grondwater

Traject (m-mv)
0,00 - 0,10
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50

Analyse
Asbest in grond
Asbest in grond
Asbest in grond

Motivatie:
MM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de zintuiglijk schone bovengrond.
MM02 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond met een puinbijmenging.
MM03 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond.
MM04 is samengesteld uit de individuele grondmonsters t.p.v. het vulpunt, ontluchting (V01 en V02)
MM05 is het separate grondmonster van de bovengrond t.p.v. de handpomp.
ASMM01 is samengesteld uit de puinmonsters t.b.v. het druplaagonderzoek
ASMM02 is samengesteld uit de individuele sterk puinhoudende monsters van het noordwestelijke terreindeel.
ASMM03 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van het zuidoostelijke terreindeel.
4.4
Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen, in bijlage 6 van het asbest en in bijlage 7 van
het grondwater. De toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 8. De gemeten gehalten zijn met behulp van
het organisch stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens
getoetst.
In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden,
daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit
weergegeven.
Grond (meng)monster(s)

Traject (m-mv)

Gehalte > AW/S

Gehalte > T

Gehalte > I

Indicatie BBK

MM01
MM02

0,00 - 0,50
0,00 - 0,50

zink(85)
PAK(2.277)
minerale olie(100)

-

-

AW
AW

-

-

AW
AW
Industrie

MM03
0,50 - 2,00
MM04
0,05 - 0,50
MM05
0,00 - 0,50
Grondwatermonster(s)
01
2,50 - 3,50
barium(130)
Betekenis van de tekens en afkortingen WBB:
S = streefwaarde
AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd)
T = tussenwaarde (matig verontreinigd)
I = interventieaarde (sterk verontreinigd)
- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens

-

N.v.t.
Betekenis van de afkortingen BBK:
AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde
Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen)
Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie)
NT= niet toepasbaar
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Toelichting:
Het is bekend dat in de grond en in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen
voorkomen, zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen
dan (natuurlijke) achtergrondwaarden.
De verhoogde gehalten PAK in de grond kunnen veroorzaakt worden door antropogene bestandsdelen (puin/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen dan diffuus verspreide
verontreinigingen.
Het verhoogde gehalte aan minerale is mogelijk toe te schijven aan het vullen van brandstof t.p.v. de
handpomp. De aangetroffen gehalten overschrijden het criterium voor een nader onderzoek niet.
4.5
Interpretatie analyseresultaten verkennend asbestonderzoek
In bijlage 6 zijn de analyserapporten van het asbest opgenomen. De toetsingstabellen zijn weergegeven in
bijlage 8.
In de onderstaande tabel zijn resultaten opgenomen van de berekeningen van de asbestconcentratie van de op
locatie verzamelde asbestverdachte materialen in de fractie > 20 mm. Tevens is in de tabel de totale
asbestconcentratie opgenomen. Deze concentratie bevat de asbestconcentratie in de fractie > 20 mm (bepaald
in het veld) met de asbestconcentratie in de fractie < 20 mm (bepaald in het laboratorium).
Grond(meng)
monster(s)

Traject
(m-mv)

Berekende asbestconcentratie
(fractie > 20 mm) mg/kg d.s.

Asbestconcentratie
(fractie < 20 mm) mg/kg d.s.

Totale asbestconcentratie
mg/kg d.s.

ASMM01
ASMM02

0,00 - 0,10
0,00 - 0,50

0
0

<2
93,99

<2
93,99

ASMM03

0,00 - 0,50

0

<2

<2

Toelichting:
In de mengmonsters ASMM01 en ASMM03 is analytisch in de fractie < 20 mm geen asbest aangetoond. In het
grondmengmonster ASMM02 is analytisch in de fractie < 20 mm asbest aangetoond boven het criterium van
een nader onderzoek.
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5.

CONCLUSIE

5.1
Algemeen
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodem- en asbestonderzoek
verricht aan de Holdrostweg 1 te Doetinchem (gemeente Doetinchem).
Aanleiding voor het bodemonderzoek is dat Staatsbosbeheer voornemens is de woning met bijbehorende
opstallen te vermarkten onder gelijktijdige uitgifte in erfpacht/opstal. Middels de uitvoering van onderhavig
verkennend bodemonderzoek wordt een nulsituatie voor de in gebruik name vastgelegd.
5.2
Conclusie en aanbevelingen
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
 De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater vormen geen
belemmering voor het toekomstige gebruik.
 De hypothese voor het bodemonderzoek “De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd” wordt grotendeels aangenomen.
 Bij het asbestonderzoek zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de grove fractie van de
bodem is over de gehele locatie geen asbest aangetroffen. In het mengmonster van de fijne fractie is
een gehalte van 94 mg/kg aangetoond. Dit is boven het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg
d.s.).
 De hypothese voor het asbestonderzoek “De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het
vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd” wordt aangenomen. De overschrijdingen
zijn aan getoond op het erf ten noordwesten van de schuur.
Op basis van een overschrijding van het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) wordt gesteld dat er
aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in bodem ter plaatse van de aangetoonde
asbestverontreiniging. In het nader onderzoek dient bepaald te worden of er sprake is van een ernstig geval
van bodemverontreiniging.
Opmerking
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken
worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen
overschrijdt.
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BIJLAGE 2
KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Kadastraal object
Kadastrale gemeente:

Doetinchem

Sectie:

E

Perceel:

432

A4

Bodemonderzoek Holdrostweg 1 Doetinchem

SCHAAL:1:2.000

PROJECTNUMMER: 17366

GETEKEND: JNI
DATUM: 12-7-2017
BIJLAGE: 2

BIJLAGE 3
SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN

Legenda
0

Bebouwing
Locatiegrens

5

10

15

20

25 m

Situatietekening met monsternamepunten

A4

Boring tot 0,5 m -mv
Boring tot 1,0 m -mv
Peilbuis
Asbestgat

Bodemonderzoek Holdrostweg 1 Doetinchem

SCHAAL: 1:500

PROJECTNUMMER: 17366

GETEKEND: JNI
DATUM:11-8-2017

Asbestgat + boring tot 2,0 m-mv
Asbestgat + boring tot 0,5 m-mv

BIJLAGE: 3

BIJLAGE 4
BOORBESCHRIJVINGEN

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting
filter

Boring:

01

Boring:

02

Datum:

11-07-2017

Datum:

11-07-2017

GWS:

200

0

0
1

bosgrond
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

0
-5

0
1

-50

50
2

2

-90
-100

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken leem, zwak
roesthoudend, licht beigebruin, Edelmanboor

3

100
3
-140

puin
Volledig menggranulaat, Graven
Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sterk
baksteenhoudend, zwak puinhoudend, donkerbruin,
Graven, ASMM02
Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zwak
puinhoudend, zwak baksteenhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor

150
4
-200

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen leem, lichtgrijs,
Zuigerboor

250

300
-350

350

Boring:

03

Boring:

04

Datum:

11-07-2017

Datum:

11-07-2017

GWS:

200

0
-5

0
1

-50

50
2

puin
Volledig menggranulaat, Graven
Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sterk
baksteenhoudend, zwak puinhoudend, donkerbruin,
Graven, ASMM02
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor

100
3
-150

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen leem, matig
roesthoudend, Edelmanboor

4
200

-200

Projectcode: 17366
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0

0
1

-50

50
2
100

-100

gras
Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig, matig
baksteenhoudend, zwak slakhoudend, zwak
puinhoudend, donkerbruin, Graven, ASMM02
Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig,
neutraalbruin, Edelmanboor

Boring:

05

Boring:

06

Datum:

11-07-2017

Datum:

11-07-2017

0
1
50

0
-10
-20

puin
Volledig menggranulaat, Graven, ASMM01

-50

Volledig menggranulaat, Graven
Zand, zeer fijn, matig siltig, licht beigebruin, Graven

0
-10

0

-30

50

1

-50

puin
Volledig menggranulaat, Graven, ASMM01
Volledig menggranulaat, Graven
Zand, zeer fijn, matig siltig, licht beigebruin, Graven

Boring:

07

Boring:

08

Datum:

11-07-2017

Datum:

11-07-2017

0
-10

0
1

-50

50
2
100

-100

grind
Volledig grind
Zand, zeer fijn, zwak humeus, matig siltig, sterk
grindig, matig baksteenhoudend, sporen puin,
donkerbruin, Graven, ASMM02
Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

Projectcode: 17366
Projectnaam: Holdrostweg 1 Doetinchem

0

0
1
50

-50

gras
Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor, ASMM03

Boring:

09

Boring:

10

Datum:

11-07-2017

Datum:

11-07-2017

GWS:

180

0

0
1

tuin
Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor, ASMM03

-50

50

0

0
1

tuin
Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor, ASMM03

-50

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig roesthoudend, licht
beigebruin, Edelmanboor

2
100
3
-150

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig roesthoudend,
brokken leem, licht beigebruin, Edelmanboor

4
-200

200

Boring:

11

Boring:

12

Datum:

11-07-2017

Datum:

11-07-2017

0

0
1
50

tuin
Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor, ASMM03

-50

Projectcode: 17366
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0

0
1
50

-50

gras
Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor, ASMM03

Boring:

V01

Boring:

V02

Datum:

11-07-2017

Datum:

11-07-2017

0

0
-5

tegel

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht grijsbruin,
Edelmanboor

1
50

0
-5

0

tegel
Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht grijsbruin,
Edelmanboor

1
50
2
-100

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen leem, sporen
roest, licht grijsbruin, Edelmanboor

3
150
4
200

Boring:

V03

Datum:

11-07-2017

0

0
1
50

bosgrond
Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Projectcode: 17366
Projectnaam: Holdrostweg 1 Doetinchem
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Rotterdam, 23-07-2017
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17366.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

MM01 01 (1), 05 (1), 06 (1), 08 (1), 09 (1), 10 (1), 11 (1), 12 (1)
MM02 02 (1), 03 (1), 04 (1), 07 (1)
MM03 01 (2, 3, 4), 02 (2, 3), 03 (2, 3, 4), 10 (2, 3)
MM04 V01 (1), V02 (1)
MM05 V03 (1)

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

88.4
<1
geen

85.5
<1
geen

87.3
<1
geen

98.2
<1
geen

93.4
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

3.0

3.1

1.4

<0.5

3.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

4.0

5.8

6.0

2.2

4.3

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

27
<0.2
2.3
9.3
<0.05
23
<0.5
6.5
56

41
0.28
3.5
13
<0.05
26
<0.5
9.9
85

32
<0.2
3.2
<5
<0.05
<10
<0.5
9.8
28

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
0.08
antraceen
mg/kgds
S
0.02
fluoranteen
mg/kgds
S
0.25
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.12
chryseen
mg/kgds
S
0.17
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.10
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.12
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.10
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.10
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
1.067
(0.7 factor)

<0.01
0.20
0.05
0.44
0.27
0.47
0.20
0.27
0.19
0.18
2.277

<0.01
0.01
<0.01
0.05
0.04
0.03
0.03
0.05
0.03
0.03
0.284

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S

001

1)

002

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

1)

003

004

1)

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

MM01 01 (1), 05 (1), 06 (1), 08 (1), 09 (1), 10 (1), 11 (1), 12 (1)
MM02 02 (1), 03 (1), 04 (1), 07 (1)
MM03 01 (2, 3, 4), 02 (2, 3), 03 (2, 3, 4), 10 (2, 3)
MM04 V01 (1), V02 (1)
MM05 V03 (1)

Analyse

Eenheid

Q

001

som PCB (7) (0.7 factor)

µg/kgds

S

4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S

<5
<5
5
6
<20

1)

002
4.9

<5
<5
9
6
<20

1)

003
4.9

<5
<5
<5
<5
<20

004

005

1)

<5
<5
7
6
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
13-07-2017
Startdatum
13-07-2017
Rapportagedatum 23-07-2017

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Grond (AS3000)

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001

Y6200031
Y6200164

13-07-2017
13-07-2017

11-07-2017
11-07-2017

ALC201
ALC201
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Analyserapport

Holdrostweg 1 Doetinchem
17366
12580656

Orderdatum
13-07-2017
Startdatum
13-07-2017
Rapportagedatum 23-07-2017

- 1

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
004
004
005

Y6200154
Y6200018
Y6200156
Y6200034
Y6200030
Y6200153
Y6200019
Y6200020
Y6199982
Y6200027
Y6199990
Y6200133
Y6200023
Y6200025
Y6200032
Y6200170
Y6200026
Y6200024
Y6200022
Y6199996
Y6200099
Y6200172
Y6200029

13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017

11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Blad 7 van 10

Orderdatum
13-07-2017
Startdatum
13-07-2017
Rapportagedatum 23-07-2017

Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

MM0101 (1), 05 (1), 06 (1), 08 (1), 09 (1), 10 (1), 11 (1), 12 (1)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:

002

Monster beschrijvingen

MM0202 (1), 03 (1), 04 (1), 07 (1)
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Orderdatum
13-07-2017
Startdatum
13-07-2017
Rapportagedatum 23-07-2017

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:

004

Monster beschrijvingen

MM04V01 (1), V02 (1)
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Orderdatum
13-07-2017
Startdatum
13-07-2017
Rapportagedatum 23-07-2017

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:

005

Monster beschrijvingen

MM05V03 (1)
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Orderdatum
13-07-2017
Startdatum
13-07-2017
Rapportagedatum 23-07-2017

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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BIJLAGE 6
ANALYSECERTIFICATEN ASBEST

Analyserapport

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
H. Broekhuijsen
Den Sliem 93
7141 JG GROENLO

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienummer

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 7

: Holdrostweg 1 Doetinchem
: 17366
: 12594156, versienummer: 1
: JWN5F25W

Rotterdam, 07-08-2017
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17366.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projectnummer
Rapportnummer
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Orderdatum
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Startdatum
04-08-2017
Rapportagedatum 07-08-2017

- 1

12594156

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000

ASMM01 ASMM01 (1)

002
003

Analyse

Blad 2 van 7

Analyserapport

ASMM02 ASMM02 (1)
ASMM03 ASMM03 (1)

Eenheid

Q

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond
kg
totaal gewicht na drogen
g
totaal gewicht <20 mm na
g
drogen
droge stof
gew.-%
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens
mg/kgds
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie

001

13.01
11215
9265

1)

002

11.59
9857
9857

1)

003

10.01
8613
8613

86.2

85.0

86.0

S

<2

43

<2

S

<2

27

<2

S

<2

58

<2

<2

<2

<2

<2

37

<2

<2

<2

<2

<2

5.7

<2

1.4
<2
<2

n.v.t.
93.9939
93.9939

1.3
<2
<2

S
S
S

1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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- 1

Blad 3 van 7

Orderdatum
04-08-2017
Startdatum
04-08-2017
Rapportagedatum 07-08-2017

Voetnoten
1

Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid. Het is niet genomen volgens de
eisen in NEN5707, NTA5727 en NEN5897.
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Analyserapport
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Orderdatum
04-08-2017
Startdatum
04-08-2017
Rapportagedatum 07-08-2017

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

aangeleverd materiaal grond

Asbestverdachte grond AS3000

totaal gewicht <20 mm na drogen

Asbestverdachte grond AS3000

droge stof

Asbestverdachte grond AS3000

gemeten totaal
asbestconcentratie
ondergrens (95%
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens

Asbestverdachte grond AS3000

Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Idem
Idem
Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003

E1568462
E1568463
E1568464

13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017

11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

ALC291
ALC291
ALC291
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ALcontrol rapportnummer
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ALcontrol rapportnummer

12594156 - 1

Blad 6 van 7

ALcontrol rapportnummer
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BIJLAGE 7
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER

Analyserapport

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
H. Broekhuijsen
Den Sliem 93
7141 JG GROENLO

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienummer

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 5

: Holdrostweg 1 Doetinchem
: 17366
: 12584944, versienummer: 1
: 638IS2II

Rotterdam, 28-07-2017
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17366.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Blad 2 van 5

Orderdatum
20-07-2017
Startdatum
21-07-2017
Rapportagedatum 28-07-2017

- 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (01-1-1)

Analyse

Eenheid

Q

001

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S
S

130
<0.20
<2
6.4
<0.05
2.3
<2
5.0
27

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

1)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S
tribroommethaan
µg/l
S

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

1)

1)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (01-1-1)

Analyse

Eenheid

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q

S

Blad 3 van 5

001

<25
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Blad 4 van 5

Orderdatum
20-07-2017
Startdatum
21-07-2017
Rapportagedatum 28-07-2017

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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17366
12584944

Orderdatum
20-07-2017
Startdatum
21-07-2017
Rapportagedatum 28-07-2017

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium

Grondwater (AS3000)

kobalt

Grondwater (AS3000)

koper

Grondwater (AS3000)

kwik

Grondwater (AS3000)

lood

Grondwater (AS3000)

molybdeen

Grondwater (AS3000)

nikkel

Grondwater (AS3000)

zink

Grondwater (AS3000)

benzeen

Grondwater (AS3000)

tolueen

Grondwater (AS3000)

ethylbenzeen

Grondwater (AS3000)

o-xyleen

Grondwater (AS3000)

p- en m-xyleen

Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

styreen

Grondwater (AS3000)

naftaleen

Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-4
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1,1-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

1,3-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

som dichloorpropanen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

tetrachlooretheen

Grondwater (AS3000)

tetrachloormethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,1-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,2-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

trichlooretheen

Grondwater (AS3000)

chloroform

Grondwater (AS3000)

vinylchloride

Grondwater (AS3000)

tribroommethaan

Grondwater (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001

B1570907
G6249330
G6249348

21-07-2017
21-07-2017
21-07-2017

20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017

ALC204
ALC236
ALC236

Paraaf :
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

BIJLAGE 8
TOETSINGSTABELLEN

Toelichting toetsingskader
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de
Circulaire Bodemsanering 2013.
Grond
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Achtergrondwaarden (AW)
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” gebruikt. De achtergrondwaarden zijn
gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000” (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een
groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergronden interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.
Grondwater
Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Streefwaarden (S)
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden
hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die
niet in natuurlijke milieus voorkomen.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en
interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 04-08-2017 - 08:25)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

17366
17366
17366
Holdrostweg 1 DoetinchemHoldrostweg 1 DoetinchemHoldrostweg 1 Doetinchem
MM01
MM02
MM03
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar
Altijd toepasbaar
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid AR

AR

BT
87.3

3.1

87.3
<1
Geen
1.4

5.8

5.8

6.0

6.0

-<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

41
0.28
3.5
13
<0.05
26
<0.5
9.9
85

108
0.435
8.69
23
0.047
37.5
0.35
21.9
165

-<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
WO

32
<0.2
3.2
<5
<0.05
<10
<0.5
9.8
28

82.7
0.227
7.83
6.36
0.0472
10.3
0.35
21.4
55.2

-<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.01 0.007
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.067 1.07
<=AW

<0.01
2.277

0.007
2.28

WO

<0.01
0.284

0.007
0.284

<=AW

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

15.8

<=AW

4.9

24.5

<=AW

46.7
45.2
mg/kg <20
<=AW <20
Monsteromschrijving
MM01 01 (1), 05 (1), 06 (1), 08 (1), 09 (1), 10 (1), 11 (1), 12 (1)
MM02 02 (1), 03 (1), 04 (1), 07 (1)
MM03 01 (2, 3, 4), 02 (2, 3), 03 (2, 3, 4), 10 (2, 3)

<=AW

<20

70

<=AW

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

88.4
<1
Geen
3.0

BT

3

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 4.0

4.0

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

83.7
0.224
6.63
17.4
0.0483
34.3
0.35
16.2
118

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40
Monstercode
12580656-001
12580656-002
12580656-003

27
<0.2
2.3
9.3
<0.05
23
<0.5
6.5
56

4.9

BC

88.4

16.3

<=AW

AR

BT

85.5
<1
Geen
3.1

85.5

BC

BC

1.4

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 04-08-2017 - 08:25)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

17366
17366
Holdrostweg 1 DoetinchemHoldrostweg 1 Doetinchem
MM04
MM05
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar
Klasse industrie

Analyse

Eenheid AR

AR

BT
93.4

0.5

93.4
<1
Geen
3.5

% vd DS 2.2

2.2

4.3

4.3

mg/kg <20
Monsteromschrijving
MM04 V01 (1), V02 (1)
MM05 V03 (1)

70

100

286

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40
Monstercode
12580656-004
12580656-005

%
g
%

98.2
<1
Geen
<0.5

BT

BC

98.2

<=AW

BC

3.5

IN

Legenda
Verklaring kolommen
AR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO
Wonen
IN
Industrie
,zp
Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I
INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^
Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I
Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT
Niet toepasbaar
BT/BC
gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem
Kleur informatie
Rood
> Interventiewaarde of 'Niet Toepasbaar > industrie' of 'Niet Toepasbaar' op component niveau
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Klasse B (monsterniveau)
Blauw
>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse

Eenheid AW Wo Ind

I

METALEN
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.6
15
40
0.15
50
1.5
35
140

1.2
35
54
0.83
210
88
39
200

4.3
190
190
4.8
530
190
100
720

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.2
0.2
0.2
0.45
0.25

0.2
0.2
0.2
0.45
0.25

1 1.1
1.25 32
1.25 110
1.25 17
2.5 86

13
190
190
36
530
190
100
720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
mg/kg
0.2
1,2-dichloorethaan
mg/kg
0.2
1,1-dichlooretheen
ug/kg
300
dichloormethaan
mg/kg
0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen ug/kg
300
(0.7 factor)
som dichloorpropanen (0.7 factor)
ug/kg
800
tetrachlooretheen
ug/kg
150
tetrachloormethaan
ug/kg
300
1,1,1-trichloorethaan
mg/kg 0.25
1,1,2-trichloorethaan
mg/kg
0.3
trichlooretheen
ug/kg
250
chloroform
ug/kg
250
vinylchloride
ug/kg
100
tribroommethaan
ug/kg
200

0.2
0.2
300
0.1
300

0.2 15
4 6.4
300 300
3.9 3.9
300 1000

800 800 2000
150 4000 8800
300 700 700
0.25 0.25 15
0.3 0.3 10
250 2500 2500
250 3000 5600
100 100 100
200 200 75000

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

mg/kg

190 190 500 5000

METALEN
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.6
15
40
0.15
50
1.5
35
140

1.2
35
54
0.83
210
88
39
200

4.3
190
190
4.8
530
190
100
720

13
190
190
36
530
190
100
720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
mg/kg
1.5 6.8 40 40
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

mg/kg

20

40 500 1000

190 190 500 5000

*
Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW
= Achtergrondwaarden
WO
= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen

IND
= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I
= Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

Projectnaam
Projectcode

Holdrostweg 1 Doetinchem
17366

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode

01-1-11

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

130
<0.20
<2
6.4
<0.05
2.3
<2
5.0
27

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

*

a

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventie factor polycyclische
aromatische koolwaterstoffen 0.0002
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0.2
1,2-dichloorethaan
<0.2
a
1,1-dichlooretheen
<0.1
trans-1,2-dichlooretheen
<0.1
-som (cis,trans) 1,2a
dichloorethenen (0.7 factor)
0.14
a
dichloormethaan
<0.2
som dichloorpropanen (0.7
factor)
0.42
a
tetrachlooretheen
<0.1
a
tetrachloormethaan
<0.1
a
1,1,1-trichloorethaan
<0.1
a
1,1,2-trichloorethaan
<0.1
trichlooretheen
<0.2
chloroform
<0.2
a
vinylchloride
<0.2
tribroommethaan
<0.2
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<50

Monstercode en monstertraject
1
12584944-001 01-1-1 01 (01-1-1)
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Projectnaam
Projectcode

Holdrostweg 1 Doetinchem
17366

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtypebt)

droge stof
(gew.-%)
gewicht artefacten
(g)
aard van de artefacten
(-)

MM011
1
or

MM022
2
or

br

MM033
3
or

br

br

88.4

--

--

85.5

--

--

87.3

--

--

<1

--

--

<1

--

--

<1

--

--

Geen

--

Geen

--

Geen

--

organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)
3.0

--

--

3.1

--

--

1.4

--

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
4.0

--

--

5.8

--

--

6.0

--

--

108
0.435
8.69
23
0.047
37.5
0.35
21.9
165

*

32
<0.2
3.2
<5
<0.05
<10
<0.5
9.8
28

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

27
<0.2
2.3
9.3
<0.05
23
<0.5
6.5
56

83.7
0.224
6.63
17.4
0.0483
34.3
0.35
16.2
118

41
0.28
3.5
13
<0.05
26
<0.5
9.9
85

82.7
0.227
7.83
6.36
0.0472
10.3
0.35
21.4
55.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
--<0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)
1.067
1.07
2.277

--

--

<0.01

--

2.28

*

0.284

0.284

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(µg/kgds)
4.9

16.3

4.9

15.8

4.9

24.5

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

46.7

<20

45.2

<20

70

<20

--

a

Monstercode en monstertraject
1
12580656-001 MM01 01 (1), 05 (1), 06 (1), 08 (1), 09 (1), 10 (1), 11
(1), 12 (1)
2
12580656-002 MM02 02 (1), 03 (1), 04 (1), 07 (1)
3
12580656-003 MM03 01 (2, 3, 4), 02 (2, 3), 03 (2, 3, 4), 10 (2, 3)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

b

+

or
br

bt)

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
1: lutum 4% humus 3%
2: lutum 5.8% humus 3.1%
3: lutum 6% humus 1.4%

Projectnaam
Projectcode

Holdrostweg 1 Doetinchem
17366

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtypebt)

droge stof
(gew.-%)
gewicht artefacten
(g)
aard van de artefacten
(-)

MM041
4
or

MM052
5
or

br

br

98.2

--

--

93.4

--

--

<1

--

--

<1

--

--

Geen

--

Geen

--

organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)
<0.5

--

--

3.5

--

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
2.2

--

--

4.3

--

--

100

286

*

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

70

Monstercode en monstertraject
1
12580656-004 MM04 V01 (1), V02 (1)
2
12580656-005 MM05 V03 (1)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
4: lutum 2.2% humus 0.5%
5: lutum 4.3% humus 3.5%

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven
Toetsingswaarden1)

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

AW

0.60
15
40
0.15
50
1.5
35
140

1/2(AW+I)

6.8
102
115
18
290
96
68
430

I

920
13
190
190
36
530
190
100
720

RBK eis

20
0.20
3.0
5.0
0.050
10
1.5
4.0
20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
1.5
21
40

0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(µg/kgds)
20

510

1000

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

2595

5000

35

1)

AW
1/2(AW+I)
I
RBK

190

achtergrondwaarde
gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-112012).

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
bodem type 10% humus en 25% lutum.

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)
Toetsingswaarden1)

S

1/2(S+I)

I

RBK

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

50
0.40
20
15
0.050
15
5.0
15
65

338
3.2
60
45
0.18
45
152
45
432

625
6.0
100
75
0.30
75
300
75
800

20
0.20
2.0
2.0
0.050
2.0
2.0
3.0
10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

0.20
7.0
4.0
0.20
6.0

15
504
77
35
153

30
1000
150
70
300

0.20
0.20
0.20
0.21
0.20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
0.01
35
70
polycyclische aromatische
koolwaterstoffen
1
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
7.0
454
1,2-dichloorethaan
7.0
204
1,1-dichlooretheen
0.01
5.0
dichloormethaan
0.01
500
som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
0.01
10
1,1-dichloorpropaan
0.80
40
1,2-dichloorpropaan
0.80
40
1,3-dichloorpropaan
0.80
40
som dichloorpropanen (0.7
factor)
0.80
40
tetrachlooretheen
0.01
20
tetrachloormethaan
0.01
5.0
1,1,1-trichloorethaan
0.01
150
1,1,2-trichloorethaan
0.01
65
trichlooretheen
24
262
chloroform
6.0
203
vinylchloride
0.01
2.5
tribroommethaan
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

1)

S
1/2(S+I)
I
RBK

50

325

0.020

900
400
10
1000

0.20
0.20
0.10
0.20

20
80
80
80

0.14
0.20
0.20
0.20

80
40
10
300
130
500
400
5.0
630

0.42
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20

600

50

streefwaarde
gemiddelde van streef- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-112012).
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BIJLAGE 10
INFORMATIE VOORONDERZOEK

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Hoog de, Ruud
Jeroen Nijenhuis
RE: Verzoek om historische informatie Holdrostweg 1 Doetinchem
maandag, juli 10, 2017 9:17:21

Beste Jeroen,
Van deze locatie zijn geen bodemonderzoekgegevens bij gD bekend. Wel in het HBB een aantekening m.b.t. een (mogelijk) gesaneerde ondergrondse tank
(actie tankslag 1998).
Verdere tank- en sanering gegevens ontbreken helaas.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Hoog

gemeente Doetinchem
Ingenieursbureau
Beleidsmedewerker Milieu / Bodem
(0314) 399 642
r.dehoog@doetinchem.nl
www.doetinchem.nl
Voor adressen en openingstijden zie www.doetinchem.nl/contact

Van: Jeroen Nijenhuis [mailto:J.Nijenhuis@rouwmaat.nl]
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 16:20
Aan: Hoog de, Ruud <r.dehoog@doetinchem.nl>
Onderwerp: Verzoek om historische informatie Holdrostweg 1 Doetinchem
Urgentie: Hoog
Goedemiddag,
We hebben een opdracht gekregen voor een bodemonderzoek aan de Holdrostweg 1 Doetinchem. Mijn vraag is of er gegevens bekend zijn van deze locatie, welke van
belang zijn voor het bodemonderzoek. (conform de NEN 5725)
Het gaat om het perceelnummer Doetinchem E 411.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Nijenhuis

Postbus 74, 7140 AB Groenlo
Tel. :0544-474040
KvK :08018439
www.rouwmaat.nl
J.Nijenhuis@rouwmaat.nl
volg ons op:

© Gemeente Doetinchem Door de risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in het emailverkeer. Daarom is alle informatie in dit bericht niet bindend. De gemeente Doetinchem gebruikt e-mail niet voor het aangaan van verplichtingen of
rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend. Binnenkomende berichten met spam of virussen
worden zonder tegenbericht aan de verzender verwijderd. Gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, telefoon +31 (0) 314-377377, telefax
+31 (0) 314-343437. (Disclaimer110117)
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SIKB protocol 2001 Milieu
SIKB protocol 2002 Water
SIKB protocol 2018 Asbest

Classificatie van onverharde grondmonsters
Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en
anorganische parameters in grond
Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend,
orienterend en nader onderzoek
Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek
Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en
grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
Routinebepaling van de pH
Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen,
anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en
fysisch/chemische bodemkenmerken.
Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige
verbindingen.
Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen,
anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en
fysisch/chemische eigenschappen.
Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige
verbindingen.
Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen .
Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses
Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet
Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig
bodemonderzoek
Procedures voor monsteroverdracht
Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling
van watermonsters
Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en
sloopafval en recyclinggranulaat
Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen
Plaatsen
van
handboringen
en
peilbuizen,
maken
van
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
Het nemen van grondwatermonsters
Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
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Erfpacht bij
Staatsbosbeheer

Deze informatiebrochure bevat een algemene toelichting op de belangrijkste onderwerpen die bij
erfpacht kunnen spelen. Wat in elk specifiek geval is
afgesproken, blijkt uit de erfpachtovereenkomst en
de voorwaarden die daarbij horen. Aan de inhoud
van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

Missie Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer zet zich in voor een
natuurlijke leefomgeving waarmee
mensen zich verbonden voelen, die
bescherming biedt aan waardevolle
planten en dieren en waar plaats is voor
beleving en benutting.
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Erfpacht bij Staatsbosbeheer

Checklist

U wordt erfpachter:

U bent erfpachter en wilt verkopen:

	Beslis of u zich wilt laten adviseren door een

	Beslis of u zich wilt laten adviseren door een

makelaar, rentmeester, notaris of financieel

makelaar, rentmeester, notaris of financieel

adviseur.

adviseur.

	Vraag bij de verkoper, de verkopend makelaar

	Breng Staatsbosbeheer schriftelijk op de hoogte

of het kadaster inzage in de algemene en bij-

van uw verkoopwens en vraag uitsluitsel over het

zondere voorwaarden, en in de hoogte van de

voorkeursrecht (in uw overeenkomst staan de

huidige canon.

voorwaarden).

	Informeer bij de verkopende partij of
Staatsbosbeheer gebruik wil maken van zijn
voorkeursrecht.

	Bied uw woning pas te koop aan nadat u
uitsluitsel heeft van Staatsbosbeheer.
	Informeer de (potentiële) koper over uw

	Regel de benodigde verzekeringen en eventueel

erfpachtovereenkomst, de bijbehorende voor-

uw hypotheek.

waarden en bepalingen, en de huidige canon.
	Is de koop gesloten maar heeft u nog geen schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer ontvangen? Neem in het koopcontract een ontbindende
voorwaarde op voor het verkrijgen van deze toestemming.

U bent erfpachter en wilt verbouwen of het gebruik wijzigen:

U bent erfpachter en uw erfpachtovereenkomst verloopt binnenkort:

	Lees uw erfpachtovereenkomst na op eventuele

	Vijf jaar voordat de overeenkomst verloopt, laat

voorwaarden of beperkingen.
	Leg uw plannen tijdig ter goedkeuring voor aan
Staatsbosbeheer.
	Informeer bij uw gemeente of u gemeentelijke
toestemming nodig heeft voor de uitvoering van
uw plannen.
	Wanneer u schriftelijk toestemming ontvangt
van Staatsbosbeheer, is deze toestemming
gewoonlijk één jaar geldig. In dit jaar kunt u de
verbouwing of wijziging uitvoeren.

Staatsbosbeheer u weten of voortzetting mogelijk is.
	Informeer bij de notaris of de belastingdienst
naar de verschuldigde overdrachtsbelasting bij
voortzetting van de overeenkomst.
	Wilt u geen voortzetting? Geef dat dan uiterlijk
twee jaar voordat uw contract verloopt aan.
	In overleg regelen we de verdere afhandeling en
eventuele vergoeding.

Erfpacht bij Staatsbosbeheer

Voorwoord

Deze brochure gaat over erfpacht bij Staatsbosbeheer. Hierin vindt u een
overzicht van de informatie die voor erfpachters van belang is.
Staatsbosbeheer heeft de taak om bossen, natuur, landschap en cultuurhistorische objecten te beheren en te beschermen, zodat deze ook voor
toekomstige generaties behouden blijven. Erfpacht past hier goed bij. Het
biedt u de mogelijkheid om te wonen of te ondernemen in de bijzondere
natuurgebieden en geeft u zekerheid voor een lange periode.
Als erfpachter gaat u een langdurige overeenkomst met ons aan, meestal
voor dertig jaar. Daarom maken we afspraken met elkaar die we vastleggen
in een erfpachtovereenkomst. Vanaf 2015 gelden nieuwe erfpachtvoorwaarden voor alle nieuwe overeenkomsten die we afsluiten.
Wij hopen van harte dat de informatie in deze brochure u een helder beeld
geeft van erfpacht bij Staatsbosbeheer. Als u nog vragen heeft, kunt u
contact met ons opnemen via e-mailadres erfpacht@staatsbosbeheer.nl.
Ook vindt u op www.staatsbosbeheer.nl/erfpacht actuele informatie over
nieuwe ontwikkelingen.





Erfpacht bij Staatsbosbeheer

Erfpacht bij
Staatsbosbeheer
Op veel natuurterreinen van Staatsbosbeheer staan bijzondere gebouwen,
zoals oude boswachtershuizen, voormalige bedrijfsgebouwen, recreatiewoningen en monumenten. We willen graag dat deze bijzondere gebouwen
optimaal worden gebruikt, terwijl ze vaak in kwetsbare natuurgebieden liggen. Daarom geven we de ondergrond van zulke gebouwen uit in erfpacht.
Erfpacht maakt het mogelijk om de gebouwen te gebruiken en tegelijkertijd
natuur en landschap voor de lange termijn te beschermen.

De voordelen van erfpacht op een rij:
+	Erfpacht maakt wonen en ondernemen in bijzondere
natuurgebieden mogelijk.
+	Erfpacht geeft u voor een lange periode zekerheid over het
gebruik van de grond en de gebouwen, en over de voorwaarden
die daarbij horen.
+	Als erfpachter heeft u nagenoeg dezelfde rechten en plichten
als een eigenaar.
+	De jaarlijkse vergoeding die u betaalt (de canon) kan fiscaal
aftrekbaar zijn.
+	Staatsbosbeheer gebruikt de canon om de groene omgeving in
stand te houden.
+	U kunt uw erfpacht met de woning of het pand verkopen.

Wat is erfpacht?
In deze brochure wordt de term erfpacht gebruikt, waarmee we voluit
bedoelen: ‘erfpachtrecht van de grond, in combinatie met opstalrecht’. Erfpachtrecht is het recht om grond te gebruiken zonder dat je eigenaar bent.
Opstalrecht maakt je eigenaar van de gebouwen die op de grond van een
ander staan.
Dat betekent dat een erfpachter eigenaar is van de gebouwen, en dat hij de
grond mag gebruiken voor de duur van de erfpachtovereenkomst.

Erfpacht bij Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer blijft eigenaar van de grond. In een enkel geval ontbreekt
het opstalrecht. Dan is Staatsbosbeheer ook eigenaar van de gebouwen (en
niet de erfpachter).
Erfpacht lijkt enerzijds op huur, want de erfpachter betaalt periodiek een
vergoeding (canon). Anderzijds heeft de erfpachter veel bevoegdheden die
een eigenaar ook heeft. Denk aan de mogelijkheid om te verbouwen, een
hypotheek af te sluiten of de gebouwen samen met het erfpachtrecht te
verkopen. Bij overlijden van de erfpachter gaat het recht over op de erfgenamen.

Waarom erfpacht?
Staatsbosbeheer zorgt voor duurzaam beheer van bossen, natuur en
landschap. Tegelijkertijd proberen we optimaal gebruik te maken van de
gebouwen die op onze terreinen staan. Daarvoor is erfpacht een geschikt
instrument.
We zorgen voor erfpachtvoorwaarden die passen bij het natuurgebied. Aan
het einde van elke erfpachtperiode (meestal na dertig jaar) beoordelen we
of de erfpacht op die plek kan worden voortgezet. Erfpachters krijgen zo de
ruimte om de gronden en de gebouwen voor lange tijd te gebruiken, terwijl Staatsbosbeheer de opbrengst inzet voor onder andere het beheer van
de gebieden.
Staatsbosbeheer houdt bovendien de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk
in stand, en de eenheid van bijvoorbeeld een landgoed. Daarmee is de kwaliteit van het landschap gewaarborgd. Ook dit maakt erfpacht bij Staatsbosbeheer bijzonder.

TIP: Meer weten? Kijk op www.
staatsbosbeheer.nl/erfpacht of neem
contact op via erfpacht@staatsbosbeheer.nl. Voor meer informatie kunt u
ook terecht bij de beheerder van het
natuurgebied.
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Erfpachtovereenkomst
Alle afspraken op een rij

Als u een woning of pand koopt op grond van Staatsbosbeheer, leggen we
alle afspraken over het gebruik van de grond vast in een overeenkomst.
Onderwerpen die altijd in de overeenkomst staan, zijn de afspraken over
het gebruik (wat wel en niet mag op het terrein), de hoogte van de vergoeding (canon), de momenten waarop de canon wordt aangepast en de
looptijd van de overeenkomst. Bij de overeenkomst horen algemene voorwaarden en bijzondere bepalingen, waarin de rechten en plichten staan
van de erfpachter en Staatsbosbeheer.

Algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden staan alle afspraken over onderwerpen en
situaties die kunnen spelen bij erfpacht. Deze voorwaarden worden voor
de looptijd van de erfpacht vastgelegd. Denk aan afspraken over de manier
waarop de vergoeding (canon) wordt vastgesteld en aangepast, wat er
gebeurt als een erfpachter zijn erfpacht wil verkopen of wie aansprakelijk is
als er schade ontstaat.

Bijzondere bepalingen
Elk gebied en elk gebouw is verschillend. Daarom is erfpacht maatwerk.
Omdat vrijwel iedere situatie weer anders is, worden er naast algemene
voorwaarden ook bijzondere bepalingen afgesproken, bijvoorbeeld specifieke regels voor onderhoud. De bijzondere bepalingen zijn opgenomen in
de erfpachtakte. Deze akte wordt bij de notaris door alle partijen getekend
en daarna bij het kadaster ingeschreven. De erfpachtakte en de algemene
voorwaarden bevatten samen alle afspraken die van toepassing zijn.

Looptijd
Staatsbosbeheer hanteert voor erfpachtovereenkomsten een looptijd van
dertig jaar. Minstens vijf jaar voor de einddatum bekijkt Staatsbosbeheer
of de erfpacht kan worden verlengd. Verlenging is mogelijk als de erfpacht
nog steeds past binnen de natuur- en recreatiedoelstellingen en de bestemTIP: U kunt de huidige algemene

mingsplannen voor die plek. Als de erfpacht wordt verlengd, maken we

voorwaarden en de standaard erf-

nieuwe afspraken over de voorwaarden en de canon. (Zie ook: ‘Verlenging

pachtovereenkomst downloaden op

of beëindiging van uw erfpacht’ op pagina 11.)

www.staatsbosbeheer.nl/erfpacht.
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Verzekeringen en
hypotheek
De erfpachter heeft veel bevoegdheden die een eigenaar ook heeft. Dit
heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid en dus voor de verzekeringen die
u als erfpachter afsluit. Daarnaast biedt erfpacht de mogelijkheid een hypotheek te vestigen.

Verzekeringen
Als erfpachter zorgt u zelf voor de nodige verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering en een opstalverzekering. De erfpachter is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gebouwen en de grond. Mocht
er sprake zijn van schade, dan is het van belang Staatsbosbeheer direct op
de hoogte te brengen. In de meeste gevallen zal de erfpachter (of zijn verzekering) de aangerichte schade op eigen kosten moeten herstellen, ook
brand- of stormschade. Raadpleeg voor de exacte afspraken de algemene
voorwaarden die voor uw overeenkomst gelden.

Zakelijke lasten
De erfpachter betaalt ook de OZB (onroerendezaakbelasting) en eventuele
andere zakelijke lasten en belastingen, waaronder overdrachtsbelasting.

Hypotheek
Als erfpachter kunt u een hypotheek vestigen op erfpacht. Daarover kan uw
bank nadere informatie geven. Voor het afsluiten van een hypotheek heeft
u geen aparte toestemming van Staatsbosbeheer nodig.

TIP: Meer informatie over verzekeringen en hypotheek vindt u in de
erfpachtovereenkomst. De nieuwe
algemene voorwaarden (met toelichting) kunt u ook downloaden op
www.staatsbosbeheer.nl/erfpacht.
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Canon
Vergoeding voor erfpacht

Als erfpachter koopt u niet de grond, maar betaalt u een vergoeding
voor het gebruik: de erfpachtcanon. Het uitgangspunt voor de canon is
dat de erfpachter een redelijke vergoeding betaalt voor het gebruik van
de grond. De canon wordt onder andere bepaald op basis van de grondwaarde. De canon wordt periodiek herzien, meestal elke tien jaar. In de
erfpachtakte staat op welke momenten de canon precies wordt herzien;
dit verschilt per overeenkomst.

Waardebepaling grond
De grondwaarde wordt bepaald door een gecertificeerd taxateur. Vanaf
2011 wordt voor nieuwe overeenkomsten zoveel mogelijk de WOZ-waarde
als basis gebruikt. In de taxatie wordt onderscheid gemaakt tussen de
waarde van de (onder)grond en de waarde van de opstallen (woning,
gebouwen). Bij een canonherziening wordt de grondwaarde opnieuw
bepaald. (Zie ook: ‘Aanpassingen canon’ op pagina 9.) Als we bij herziening
niet tot overeenstemming komen over de waarde, benoemen de erfpachter
en Staatsbosbeheer drie deskundigen die gezamenlijk de waarde bepalen.
In de Algemene Voorwaarden 2015 is bovendien de keuze opgenomen om
het canonpercentage voor de duur van de overeenkomst vast te zetten.

Canonberekening
Als de grondwaarde is bepaald, wordt op basis daarvan de canon berekend.
De canon is de grondwaarde vermenigvuldigd met het canonpercentage.
De geldende percentages en bedragen verschillen per overeenkomst. Deze
percentages worden in de erfpachtakte vermeld. In de Algemene Voorwaarden 2015 is bovendien de keuze opgenomen om het canonpercentage voor
de duur van de overeenkomst vast te zetten.

Duurzame bijdrage aan beheer
Erfpachtinkomsten zijn belangrijk voor natuur en recreatie, want ze leveren
over een lange periode een duurzame bijdrage aan de financiering van het
TIP: Als u overweegt een erfpacht-

beheer van de gebieden. Daarom past erfpacht goed bij het langetermijn-

overeenkomst met Staatsbosbeheer

denken in de groene sector: wat je vandaag plant of inricht, laat vaak pas

aan te gaan, adviseren wij u een des-

over tientallen jaren resultaten zien.

kundige in te schakelen.
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Aanpassingen canon
Inflatiecorrectie en herziening

In de meeste erfpachtovereenkomsten staan twee manieren waarop de
canon wordt aangepast: door inflatiecorrectie en door periodieke herziening.

Inflatiecorrectie (indexering)
De canon wordt regelmatig aangepast aan de inflatie. In de meeste overeenkomsten gebeurt dit jaarlijks. Dit wordt canon-indexering genoemd.
Voor deze indexering hanteert Staatsbosbeheer het meest recente jaarcijfer
van de consumentenprijsindex (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek.

Periodieke herziening
In de meeste erfpachtovereenkomsten is vastgelegd dat de canon ook
periodiek helemaal opnieuw wordt vastgesteld (vaak elke zes of tien jaar),
aan de hand van de waarde van de grond op dat moment. Op deze manier
wordt een stijgende of dalende grondprijs doorberekend in de canon. Dit
is de zogenoemde periodieke canonherziening. Bij een herziening wordt
de grondwaarde opnieuw getaxeerd. In nieuwere overeenkomsten wordt
bovendien het canonpercentage opnieuw afgestemd op de marktrente en
de inflatie, tenzij het canonpercentage is vastgezet voor dertig jaar. Daarna
wordt de canon berekend op basis van de actuele grondwaarde en het
canonpercentage van dat kalenderjaar.
In erfpachtovereenkomsten afgesloten vóór 2011 is vaak vastgelegd dat
de canon ook bij verkoop kan worden herzien. Wilt u weten of dat in uw
geval aan de orde is? Raadpleeg dan de geldende erfpachtovereenkomst en
de bijbehorende voorwaarden, of neem contact met ons op via erfpacht@
staatsbosbeheer.nl.

TIP: De canon op de eigen woning
is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar.
Raadpleeg voor meer informatie de
belastingdienst of uw financieel adviseur.
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Toestemming bij
wijzigingen
Als de erfpachter zijn woning of pand wil verbouwen, of het gebruik van
het pand wil wijzigen, is medewerking van Staatsbosbeheer nodig. Het is
voor ons van belang dat de plannen passen bij het bestaande landschap,
de langetermijndoelen voor het gebied en het gebouw zelf (bouwkundige
en monumentale aspecten). Samen met de erfpachter kijken we naar de
manier waarop de plannen hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten.

Onderhoud, herstel en verbouwingen
U heeft schriftelijke toestemming nodig van Staatsbosbeheer voordat u
herstelwerkzaamheden of verbouwingen uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan
uitbreiden, grond weggraven of bomen kappen. We beoordelen of de plannen het natuurlijke karakter van de omgeving kunnen beïnvloeden.

Wijzigingen in gebruik
Ook wanneer u het gebruik van uw woning of pand wilt wijzigen, is het van
belang dat u Staatsbosbeheer vooraf om schriftelijke toestemming vraagt.
Denk aan verhuur, splitsing, verkoop of commercieel gebruik (bijvoorbeeld
als u een Bed & Breakfast wilt beginnen). Staatsbosbeheer beoordeelt onder
andere welke impact de plannen kunnen hebben op de rust in het gebied.
Ook kunnen er eventueel (financiële) voorwaarden gesteld worden aan de
toestemming.

TIP: Informeer ook tijdig of u toestemming van uw gemeente nodig
heeft voor een verbouwing of wijziging in het gebruik.

Erfpacht bij Staatsbosbeheer

Verlenging of beëindiging
van uw erfpacht
Erfpacht geldt (bijna) altijd voor een bepaalde tijd. Minstens vijf jaar voordat de erfpachtovereenkomst afloopt, maken we afspraken over de verlenging of beëindiging van de overeenkomst.

Verlenging
De huidige erfpachtovereenkomsten hebben een standaard looptijd van dertig jaar. In veel gevallen kan de erfpacht vervolgens voor dertig jaar worden
voortgezet. Als beide partijen de erfpacht willen voortzetten, wordt de overeenkomst verlengd of wordt de grond opnieuw in erfpacht uitgegeven.

Beëindiging
Minstens vijf jaar voor de einddatum beoordeelt Staatsbosbeheer of de
erfpacht nog steeds past binnen de natuur- en recreatiedoelstellingen en
de bestemmingsplannen voor die plek. Als erfpacht niet meer past, kan
Staatsbosbeheer besluiten de overeenkomst niet voort te zetten. Ook de
erfpachter zelf kan de erfpacht beëindigen als de overeenkomst afloopt.
Tot uiterlijk twee jaar van tevoren kan de erfpachter aangeven dat hij de
overeenkomst niet wil verlengen.

Vergoeding bij beëindiging
In de erfpachtovereenkomst is vastgelegd wat er gebeurt als de erfpacht
eindigt en er geen nieuwe erfpachtovereenkomst wordt aangegaan. Hier
horen afspraken bij over de overdracht van de gebouwen. In sommige
gevallen is in de overeenkomst vastgelegd dat de erfpachter bepaalde
gebouwen moet verwijderen. In de meeste gevallen draagt de erfpachter
de gebouwen over aan Staatsbosbeheer. In de overeenkomst staat vermeld
welke vergoeding de erfpachter in dat geval ontvangt voor de gebouwen.

Tussentijdse beëindiging

TIP: Bij het verlengen of het opnieuw

De erfpachtovereenkomst kan tussentijds niet eenzijdig worden beëindigd
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overdrachtsbelasting verschuldigd.
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Informeer hiernaar bij de belasting-
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dienst, de notaris of uw financieel

meen belang. In het laatste geval krijgt de erfpachter de schade vergoed.
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aangaan van een erfpachtovereen-
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Verkopen van uw
erfpacht
Als erfpachter kunt u uw erfpacht verkopen. De hoogte van de koopsom
wordt bepaald door vraag en aanbod. Het is van belang dat de koper weet
wat de hoogte van de canon is. Mede op basis van deze informatie bepaalt
een koper hoeveel hij wil betalen voor de gebouwen en het gebruik van de
grond samen.

Toestemming en voorkeursrecht
Als u wilt verkopen, is het raadzaam om al in een vroeg stadium (nog voordat u uw woning daadwerkelijk te koop aanbiedt) contact op te nemen met
Staatsbosbeheer. U heeft namelijk vooraf schriftelijke toestemming nodig
om uw erfpacht over te dragen, in verband met het zogenoemde voorkeursrecht. Het voorkeursrecht houdt in dat u uw erfpacht in eerste instantie te koop aanbiedt aan Staatsbosbeheer. Binnen twee maanden hoort u
van ons of wij van dit kooprecht gebruikmaken. In de praktijk komt het niet
vaak voor, maar als het aan de orde is, wordt de prijs vervolgens bepaald
door een gecertificeerd taxateur.

Informeren van de koper
Als verkoper heeft u de verplichting om de koper goed te (laten) informeren over de afspraken en geldende voorwaarden, zoals de hoogte van de
canon en de momenten waarop de canon kan worden aangepast. Uw eventuele makelaar en de betrokken notaris spelen hierin ook een belangrijke
rol. Dit is in het belang van de koper, want alle verplichtingen en voorwaarden uit de bestaande overeenkomst gaan over op de nieuwe erfpachter.
Ook de bijzondere bepalingen moeten bij verkoop allemaal in de notariële
akte worden opgenomen.

TIP: Overleg met Staatsbosbeheer

Canon bij verkoop

voordat u uw woning te koop zet,

In sommige gevallen kan de canon bij verkoop worden aangepast. Raad-

en neem in het koopcontract een

pleeg voor de uitzonderingen de exacte afspraken in de overeenkomst en

ontbindende voorwaarde op voor

de bijbehorende voorwaarden, of informeer bij Staatsbosbeheer.

het verkrijgen van toestemming van
Staatsbosbeheer. Dit kan veel problemen voorkomen.

Vragen?
Als u vragen heeft over erfpacht bij Staatsbosbeheer,
kunt u bellen met ons landelijke informatiecentrum:
030 692 6213. De telefoonnummers van de verschillende kantoren vindt u op www.staatsbosbeheer.nl.
Ook kunt u een e-mail sturen naar
erfpacht@staatsbosbeheer.nl. Actuele informatie
vindt u op www.staatsbosbeheer.nl/erfpacht.
Als u erfpachter bent van Staatsbosbeheer, is de
beheerder in het gebied uw eerste aanspreekpunt.
Ook kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon van de afdeling Grondzaken.
Telefoon 030 692 6213
E-mail erfpacht@staatsbosbeheer.nl
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Deze brochure gaat over erfpacht bij Staatsbos‑
beheer. Hierin vindt u een overzicht van de
informatie die voor erfpachters van belang is.
Staatsbosbeheer heeft de taak om bossen, natuur,
landschap en cultuurhistorische objecten te beheren en te beschermen, zodat deze ook voor toekomstige generaties behouden blijven. Erfpacht
past hier goed bij. Het biedt erfpachters de mogelijkheid om te wonen of te ondernemen in de bijzondere natuurgebieden en geeft zekerheid voor
een lange periode.
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ALGEMEEN, VESTIGING

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen
Waar in de akte van vestiging, in deze algemene voorwaarden of in de Taxatie-instructie Erfpacht
Staatsbosbeheer 2015 over de hierna volgende begrippen wordt gesproken, wordt daarmee
bedoeld hetgeen hieronder is weergegeven. De betreffende begrippen zijn, waar dit van belang is,
in de tekst van de genoemde documenten cursief weergegeven, als verwijzing naar onderstaande
definities en begripsomschrijvingen.
Akte van vestiging:
De ten overstaan van een notaris verleden akte van vestiging van de erfpacht, dan wel de ten
overstaan van een notaris verleden akte van vestiging van de erfpacht en het recht van opstal,
waarin deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.
Canon:
De periodieke vergoeding die de erfpachter voor de erfpacht aan Staatsbosbeheer verschuldigd is.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'canon', wordt in het geval van
erfpacht in combinatie met een recht van opstal de eventuele retributie (de voor recht van opstal te
betalen vergoeding) geacht te zijn inbegrepen in de canon.
Consumentenprijsindex (CPI):
De consumentenprijsindex, reeks alle huishoudens, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).
Erfpacht:
De blijkens de akte van vestiging gevestigde erfpacht. Erfpacht wordt ook wel aangeduid als
'erfpachtrecht' of 'recht van erfpacht'. In het geval van vestiging van erfpacht in combinatie met
een recht van opstal wordt in deze algemene voorwaarden onder ‘erfpacht’ verstaan: de blijkens de
akte van vestiging gevestigde erfpacht en het blijkens die akte gevestigde recht van opstal.
Erfpachter:
De gerechtigde tot de erfpacht. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'de
erfpachter', wordt in het geval van erfpacht in combinatie met een recht van opstal hieronder
verstaan: 'de erfpachter/opstaller'.
Erfpachtjaar:
Een tijdvak van één jaar dat aanvangt op dezelfde datum als die waarop de erfpacht is ingegaan.
Erfpachtzaak:
De bij de akte van vestiging in erfpacht uitgegeven onroerende zaak of zaken. In het geval van
erfpacht in combinatie met recht van opstal wordt onder 'de erfpachtzaak' verstaan: de zaak of
zaken waarop de erfpacht en het recht van opstal rusten.
Externe deskundige:
Een gecertificeerde waarderingsdeskundige die is aangesloten bij een te goeder naam en faam
bekend staande beroepsvereniging, die niet is aangesteld bij of in dienst is van Staatsbosbeheer of
de erfpachter en die in opdracht van Staatsbosbeheer en/of de erfpachter een onafhankelijk advies
of een onafhankelijke taxatie uitbrengt.
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Herzieningsdatum:
De eerste dag van het eerste erfpachtjaar waarin een op de voet van artikel 11 herziene canon zal
gelden.
Marktwaarde:
Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige
verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de
waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden
hebben gehandeld.
Hierbij geldt de speciale aanname (fictie) dat de volle en onbezwaarde eigendom van de
getaxeerde onroerende zaak kan worden overgedragen en de verkrijger de onroerende zaak, in de
staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan nemen.
Opstallen:
Gebouwen en werken die al dan niet duurzaam zijn verenigd met de erfpachtzaak, hetzij
rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.
Recht van opstal:
Het eventueel in de akte van vestiging verleende zakelijke recht op basis waarvan de erfpachter
eigenaar wordt van de gebouwen, werken en beplantingen waarvoor dat recht van opstal is
gevestigd.
Taxatie-instructie:
De Taxatie-instructie erfpacht Staatsbosbeheer 2015, die als bijlage aan deze algemene
voorwaarden is gehecht en daarvan deel uitmaakt.
Waarde van de erfpachtzaak:
Het met inachtneming van de Taxatie-instructie aan de erfpachtzaak toe te rekenen deel van de
marktwaarde van het geheel van de in erfpacht gegeven grond en de zich daarop bevindende
opstallen en beplantingen. Wanneer voor de bedoelde opstallen een afhankelijk recht van opstal is
gevestigd, is de waarde van de erfpachtzaak gelijk aan het aan de grond toe te rekenen deel van de
marktwaarde.
WOZ-waarde:
De waarde die aan de onroerende zaak, waarvan de erfpachtzaak deel uitmaakt, is of wordt
toegekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 e.v. Wet waardering onroerende zaken.
Ingevolge artikel 17 lid 1 van genoemde wet gaat het, behoudens in die wet genoemde
uitzonderingen, om de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend indien de
volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de
zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen
nemen.
Wanneer de grond in erfpacht is gegeven en voor de gebouwen een afhankelijk recht van opstal is
gevestigd, zijn de gebouwen onderdeel van de onroerende zaak waarop de WOZ-waarde
betrekking heeft, maar zijn deze geen onderdeel van de erfpachtzaak.
Wanneer zowel de grond als de opstallen in erfpacht zijn uitgegeven, is de erfpachtzaak gelijk aan
de onroerende zaak waarop de WOZ-waarde betrekking heeft.
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Artikel 2 Toestemming
1. In alle gevallen waarin voorafgaande toestemming van Staatsbosbeheer is vereist, kunnen, voor
zover in de akte van vestiging of elders in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, aan
toestemming voorwaarden worden verbonden, waaronder financiële voorwaarden. Aan een
toestemming kan de voorwaarde worden verbonden dat deze binnen een nader te noemen termijn
dient te worden geëffectueerd, bij gebreke waarvan de toestemming komt te vervallen.
2. Het verleend zijn van een toestemming in de zin van lid 1 laat onverlet de verplichting van de
erfpachter om andere vereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vergunningen, ontheffingen
en toestemmingen te vragen en te verkrijgen.
3. Een eenmaal verleende toestemming ontslaat de erfpachter niet van zijn verplichting om opnieuw
toestemming te vragen indien en zodra dit vereist is volgens de akte van vestiging of deze
algemene voorwaarden en verplicht Staatsbosbeheer niet tot het verlenen van toestemming in
zodanig geval.
4. Staatsbosbeheer aanvaardt door het verlenen van toestemming geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 3 Meerdere erfpachtgerechtigden
1. Indien de erfpacht aan twee of meer (rechts)personen toekomt, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk tegenover Staatsbosbeheer voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien
uit de akte van vestiging en deze algemene voorwaarden.
2. De verplichtingen die voor de erfpachter(s) uit de akte van vestiging en deze algemene
voorwaarden voortvloeien zijn steeds ten opzichte van Staatsbosbeheer ondeelbaar.

Artikel 4 Indicatieve vermeldingen
De vermelding in de akte van vestiging van oppervlakte, belendingen, vorm, aard, ligging of
andere kenmerken van de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen is slechts bedoeld als
indicatie, zonder dat de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen hieraan behoeven te
beantwoorden. Noch de erfpachter, noch Staatsbosbeheer heeft daarom aanspraak op ontbinding
of vernietiging van de overeenkomst die de titel vormt voor de vestiging van de erfpacht, op
canonvermindering of op schadevergoeding, wanneer die vermelding niet met de werkelijkheid
blijkt overeen te komen.

Artikel 5 Onvoorwaardelijkheid en onbezwaardheid
1. De erfpacht is onvoorwaardelijk gevestigd.
2. De erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen zijn bij de vestiging van de erfpacht niet
bezwaard met:
a. beslagen of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
b. kwalitatieve verplichtingen of kettingbedingen, anders dan in de akte van vestiging vermeld;
c. beperkte rechten, anders dan in de akte van vestiging vermeld.
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Artikel 6 Risico
1. De erfpachter aanvaardt bij de vestiging van de erfpacht de erfpachtzaak en de daarop aanwezige
opstallen in de feitelijke staat, waarin deze zich op dat moment bevinden, met alle daaraan
verbonden eigenschappen, kenmerken, bekende en onbekende gebreken, en met de verplichting
tot gestanddoening van lopende persoonlijke gebruiksrechten van derden, voor zover deze zijn
vermeld in de akte van vestiging of voor zover zulks uit de wet voortvloeit. De erfpachter verklaart
bekend te zijn met de inhoud van deze rechten.
2. Wanneer de feitelijke staat van de erfpachtzaak en de zich daarop bevindende opstallen is
opgemaakt en is vastgelegd in een (bouwkundig) rapport of proces verbaal, wordt dit aan de akte
van vestiging gehecht.
3. De erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen zijn voor risico van de erfpachter vanaf de dag
van vestiging van de erfpacht, of zoveel eerder als Staatsbosbeheer de erfpachter in het genot
heeft gesteld van de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen.

FINANCIEEL

Artikel 7 Procedure waardebepaling
1. In die gevallen waarin ingevolge de akte van vestiging of deze algemene voorwaarden een waarde
moet worden vastgesteld, geldt, wanneer dit wordt aangegeven, hiervoor de procedure in de
hierna volgende leden.
2. Staatsbosbeheer doet de erfpachter per aangetekende brief een gemotiveerd voorstel voor de
hoogte van de desbetreffende waarde.
3. De erfpachter deelt Staatsbosbeheer binnen zes weken na de datum van de in lid 2 bedoelde brief
per aangetekende brief mee of hij instemt met het voorstel.
4. Wanneer uit de brief, bedoeld in lid 3, blijkt dat de erfpachter niet instemt met het voorstel, of
wanneer de erfpachter die brief niet of niet bijtijds verzendt, zal de waarde gemotiveerd worden
vastgesteld door drie externe deskundigen, tenzij de erfpachter kiest voor geschilbeslechting door
de rechter. Van de bedoelde drie externe deskundigen wordt er één door de erfpachter
aangewezen, één door Staatsbosbeheer en de derde door de beide voorbedoelde deskundigen
gezamenlijk. Staatsbosbeheer zendt in dat geval de erfpachter uiterlijk twaalf weken na de datum
van de in lid 2 bedoelde brief een aangetekende brief waarin, conform het voorgaande, wordt
medegedeeld dat de waarde gemotiveerd zal worden vastgesteld door drie externe deskundigen,
tenzij de erfpachter kiest voor geschilbeslechting door de rechter. In deze brief vermeldt
Staatsbosbeheer tevens welke externe deskundige door Staatsbosbeheer zal worden aangewezen
in geval van waardebepaling door drie externe deskundigen.
5. Binnen zes weken na de in lid 4 bedoelde brief deelt de erfpachter Staatsbosbeheer per
aangetekende brief mee of hij instemt met een drie-deskundigenprocedure, dan wel kiest voor
geschilbeslechting door de rechter. In het eerste geval deelt de erfpachter in zijn brief mee welke
externe deskundige hij aanwijst. In het tweede geval maakt de meest gerede partij het geschil
binnen twaalf weken na de datum van de in lid 4 bedoelde brief aanhangig bij de bevoegde
rechter. De leden 6 en verder van dit artikel zijn dan niet van toepassing.
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Wanneer de erfpachter geen gevolg geeft aan het bepaalde in de eerste zin van dit lid wordt hij
geacht te hebben ingestemd met waardebepaling door drie externe deskundigen.
Wanneer de erfpachter niet binnen de in de eerste zin genoemde termijn een deskundige heeft
aangewezen, zal deze deskundige op schriftelijk verzoek van Staatsbosbeheer worden aangewezen
door de kantonrechter, in wiens ambtsgebied de erfpachtzaak is gelegen.
6. Wanneer de waarde zal worden bepaald door drie deskundigen, verstrekt Staatsbosbeheer binnen
zes weken na de datum van de brief van de erfpachter bedoeld in lid 5 of - bij gebreke van zo'n
brief - zodra dit mogelijk is, in overleg met de erfpachter opdracht aan de twee aangewezen
externe deskundigen om gezamenlijk een derde externe deskundige aan te wijzen en vervolgens
gedrieën de waarde gemotiveerd te bepalen met inachtneming van de Taxatie-instructie en
daarover een bindend unaniem advies uit te brengen. In geval van een onoplosbaar geschil over de
opdrachtformulering, zal dit geschil door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter. Indien de twee externe deskundigen geen overeenstemming bereiken over de
derde aan te wijzen deskundige, zal deze derde deskundige op schriftelijk verzoek van de meest
gerede partij worden aangewezen door de kantonrechter, in wiens ambtsgebied de erfpachtzaak is
gelegen.
7. De deskundigen brengen het gemotiveerde schriftelijk advies uit binnen twaalf weken na de datum
van de opdracht, bedoeld in lid 6. Het advies heeft de kracht van bindend advies. Indien de
deskundigen niet tot een unaniem advies kunnen komen, geven zij de opdracht terug en zal de
waarde door de bevoegde rechter worden vastgesteld op vordering van de meest gerede partij.
8. Staatsbosbeheer en de erfpachter dragen ieder de kosten van de door hen aangewezen externe
deskundige. De kosten van de derde externe deskundige worden gedragen door Staatsbosbeheer
en de erfpachter gezamenlijk, ieder voor de helft.
9. Ten behoeve van waardebepalingen verstrekt de erfpachter aan Staatsbosbeheer en externe
deskundigen desgevraagd een kopie van het meest recente taxatieverslag dat betrekking heeft op
de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen behorende bij de WOZ-beschikking op basis van
de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 8 Berekening canon
1. Tenzij uit de akte van vestiging anders blijkt, wordt de canon berekend door de waarde van de
erfpachtzaak te vermenigvuldigen met het canonpercentage.
2. In de akte van vestiging kan worden bepaald dat de canon wordt berekend over een percentage
van de waarde van de erfpachtzaak.
3. De wijze waarop het canonpercentage wordt vastgesteld blijkt uit de akte van vestiging.

Artikel 9 Uitgiftecanon
1. Ter bepaling van de uitgiftecanon wordt de waarde van de erfpachtzaak door Staatsbosbeheer
vastgesteld op basis van de WOZ-waarde, dan wel op basis van een taxatie door een of meer
externe deskundigen, welke taxatie plaatsvindt met inachtneming van de Taxatie-instructie. Artikel
7 is daarbij niet van toepassing.
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2. In de akte van vestiging worden vermeld:
a. de bij uitgifte in erfpacht gehanteerde waarde van de erfpachtzaak;
b. de hoogte van andere bij de bepaling van de canon betrokken variabelen.
3. Taxatierapporten die gebruikt zijn bij de vaststelling van de uitgiftecanon worden als bijlage aan de
akte van vestiging gehecht.

Artikel 10 Canon-indexering
1. De canon wordt ieder erfpachtjaar aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de
consumentenprijsindex (CPI). Deze aanpassing geschiedt op basis van de formule
C (n) = (A : B) x C (o).
In deze formule is:
C (n):

de nieuwe canon;

A:

de CPI van het kalenderjaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de canonaanpassing;

B:

de CPI van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar bedoeld onder A;

C (o):

de oude, aan te passen canon.

2. De geïndexeerde canon is ook verschuldigd wanneer door Staatsbosbeheer geen afzonderlijke
schriftelijke mededeling van de aanpassing wordt gedaan aan de erfpachter.
3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een krachtens artikel 11 herziene canon, met
ingang van het jaar volgend op het jaar waarop de herziening voor het eerst geldt.

Artikel 11 Periodieke canonherziening en dempingsregeling
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, wordt de canon telkens na verloop van tien erfpachtjaren
herzien. Deze herziening heeft als doel om wijzigingen van de waarde van de erfpachtzaak door te
berekenen in de canon. Daarnaast worden bij deze herziening wijzigingen van de variabelen die de
hoogte van het canonpercentage bepalen verwerkt, tenzij uit de akte van vestiging blijkt dat het
canonpercentage vastligt voor de gehele looptijd van de erfpacht. De nieuwe canon wordt bij een
herziening berekend op gelijke wijze als beschreven als in artikel 8 en met inachtneming van het
bepaalde in de navolgende leden van dit artikel.
2. Artikel 7 is van toepassing voor het bepalen van de herziene waarde van de erfpachtzaak.
Staatsbosbeheer verzendt de aangetekende brief, bedoeld in artikel 7 lid 2, uiterlijk zes maanden
voor de herzieningsdatum aan de erfpachter. In die brief doet Staatsbosbeheer een waardevoorstel
dat tot stand is gekomen volgens de procedure, onderstaand beschreven in lid 3 en lid 4.
3. Staatsbosbeheer leidt de waarde van de erfpachtzaak af van de laatst bekende, onherroepelijke
WOZ-waarde met overeenkomstige toepassing van de Taxatie-instructie. Wanneer echter:
a. geen WOZ-taxatie van de erfpachtzaak voorhanden is, of
b. Staatsbosbeheer inschat dat de WOZ-taxatie meer dan 10% afwijkt van de daadwerkelijke
marktwaarde van de getaxeerde onroerende zaak, of
c. de erfpachtzaak geen (recreatie)woning betreft en Staatsbosbeheer een specifieke taxatie
gewenst acht,
laat Staatsbosbeheer een externe deskundige met inachtneming van de Taxatie-instructie een
taxatie uitvoeren van de waarde van de erfpachtzaak.
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4. De waarde van de erfpachtzaak, vastgesteld zoals bepaald in lid 3, ('de nieuwe waarde') wordt
vergeleken met de 'geïndexeerde oude waarde'. De 'geïndexeerde oude waarde' is de waarde die
tot stand komt door de waarde van de erfpachtzaak die is vastgesteld bij de uitgifte in erfpacht dan
wel bij de vorige herziening te indexeren over het tijdvak tot de nieuwe herziening op vergelijkbare
wijze als beschreven in de procedure van artikel 10 lid 1.
-

Wanneer de nieuwe waarde hoger is dan 130% van de geïndexeerde oude waarde, dan wordt
het in lid 2 bedoelde waardevoorstel begrensd op 130% van de geïndexeerde oude waarde;

-

Wanneer de nieuwe waarde lager is dan 70% van de geïndexeerde oude waarde, dan wordt het
in lid 2 bedoelde waardevoorstel begrensd op 70% van de geïndexeerde oude waarde;

-

In alle andere gevallen is het waardevoorstel gelijk aan vastgestelde de nieuwe waarde.

5. Naast het in lid 2 bedoelde voorstel bevat de brief, bedoeld in artikel 7 lid 2:
a. een vermelding van de herzieningsdatum;
b. voor zover dit aan de orde is: een toelichting van de toepassing van het bepaalde in lid 4;
c. voor zover uit de akte van vestiging niet blijkt dat het canonpercentage vastligt gedurende de
looptijd van de erfpacht: de te hanteren hoogte van de andere bij de bepaling van de canon
betrokken variabelen. Indien deze nog niet bekend zijn, zal een indicatie worden gegeven.
6. Wanneer de leden 4 en verder van artikel 7 toepassing vinden, wordt de herziene waarde van de
erfpachtzaak vastgesteld op de waarde die bepaald wordt door de drie deskundigen met
inachtneming van de Taxatie-instructie, dan wel de waarde die voortvloeit uit de geschilbeslechting
door de rechter. Daarbij wordt het bepaalde in lid 4 overeenkomstig toegepast op de door de
deskundigen bepaalde, respectievelijk de uit de geschilbeslechting voortvloeiende waarde.
7. Wanneer het canonpercentage wordt herzien wordt daarbij uitgegaan van de daarvoor blijkens de
akte van vestiging geldende systematiek, waarbij de variabelen worden gehanteerd die op de
herzieningsdatum van toepassing zijn.
8. Staatsbosbeheer deelt de erfpachter de hoogte van de herziene canon schriftelijk mee, zodra deze
bekend is. Wanneer de hoogte van de herziene canon door het toepassing vinden van de leden 4
en verder van artikel 7 pas na de herzieningsdatum wordt vastgesteld, dan zal de herziene canon
desondanks met terugwerkende kracht vanaf de herzieningsdatum gelden. Indien de herziene
canon lager is dan de oude canon zal Staatsbosbeheer de eventueel te veel betaalde canon binnen
een maand na het bekend zijn van de herziene canon aan de erfpachter terugbetalen. Indien de
herziene canon hoger is dan de oude canon dan zal de erfpachter de te weinig betaalde canon
binnen een maand na het bekend worden van de herziene datum aan Staatsbosbeheer betalen.
9. Wanneer het bepaalde in lid 4 toepassing heeft gevonden, zal de aldus begrensde en nadien over
het tijdvak tot de volgende herziening geïndexeerde waarde bij de volgende herziening als
referentie dienen bij de hernieuwde toepassing van het bepaalde in lid 4. De hier bedoelde
indexering vindt op overeenkomstige wijze plaats als in artikel 10 lid 1, waarbij in plaats van de
canon de waarde wordt geïndexeerd.

Artikel 12 Wijziging berekeningswijze
1. Wanneer De Nederlandsche Bank of het Centraal Bureau voor de Statistiek op enig moment
overgaat tot wijziging van de berekeningswijze van de voor de berekening van het
canonpercentage of de canon-indexering van toepassing verklaarde variabelen, zoals het
marktrentepercentage, de CPI of het inflatiepercentage, dan wel de bekendmaking daarvan staakt,
dan zal Staatsbosbeheer in overleg met deze instantie een alternatief zoeken dat zoveel mogelijk
aansluit bij de eerder gehanteerde cijfers.
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2. Wanneer de erfpachter niet instemt met het in lid 1 bedoelde alternatief kan hij de directeur van de
desbetreffende instantie bedoeld in lid 1 verzoeken om een uitspraak te doen. De kosten die hieruit
voortvloeien worden door Staatsbosbeheer en de erfpachter gezamenlijk, ieder voor de helft,
gedragen.
3. Indien Staatsbosbeheer dan wel de erfpachter zich niet wenst te conformeren aan de in lid 2
bedoelde uitspraak, kan de betreffende partij binnen uiterlijk een maand na de bedoelde uitspraak
dit geschil ter beslechting voorleggen aan de bevoegde rechter. Doet hij dit niet of niet bijtijds, dan
zal de uitspraak bindende kracht hebben.

Artikel 13 Lasten
1. Alle gewone en buitengewone lasten, waaronder begrepen belastingen en heffingen die met
betrekking tot de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen worden geheven, komen met
ingang van de dag waarop de erfpacht is ingegaan ten laste van de erfpachter, ongeacht aan wie
de aanslag wordt opgelegd.
2. Wanneer Staatsbosbeheer lasten, als bedoeld in lid 1, mocht hebben betaald, zal Staatsbosbeheer
daarvan kennis geven aan de erfpachter, die vervolgens binnen één maand na de datum van deze
kennisgeving het betaalde bedrag aan Staatsbosbeheer dient te vergoeden.

Artikel 14 Wijze en tijdstip betalingen
1. Tenzij in de akte van vestiging een andere vervaldag is bepaald of andere vervaldagen zijn bepaald,
dient de erfpachter de canon te betalen in twaalf gelijke maandelijkse termijnen, telkens te
voldoen op de vijfentwintigste dag van iedere maand, voor het eerst op de vijfentwintigste dag van
de eerste maand van het betreffende erfpachtjaar. Voor de maandelijkse betaling van de canon
verleent de erfpachter aan Staatsbosbeheer een volmacht tot automatische incasso.
2. Alle andere bedragen dan de canon, die de erfpachter uit hoofde van de erfpacht is verschuldigd,
dient hij te voldoen binnen één maand na het tijdstip van opeisbaarheid.

Artikel 15 Geldende betalingsvolgorde
Betalingen door de erfpachter ter zake van de erfpacht strekken, ongeacht de bestemming die hij
er zelf aan geeft, ter voldoening van zijn schulden aan Staatsbosbeheer in de onderstaande
volgorde:
a. door Staatsbosbeheer gemaakte kosten in verband met de verplichtingen van de erfpachter;
b. verschuldigde boete(s);
c. verschuldigde rente(n);
d. andere dan sub a, b, c en e genoemde schulden ingevolge de erfpacht;
e. verschuldigde canonbetalingen, de oudst openstaande vorderingen als eerste.

Artikel 16 Verrekening
De erfpachter is niet bevoegd om bedragen die hij ter zake van de erfpacht aan Staatsbosbeheer is
verschuldigd te verrekenen met vorderingen die hij uit andere hoofde dan de erfpacht op
Staatsbosbeheer mocht hebben.
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Artikel 17 Verminderd genot
1. De erfpachter kan geen vermindering, kwijtschelding of teruggave van de canon vorderen of
andere financiële aanspraken doen gelden, indien hij, door welke omstandigheden ook, geen of
slechts een beperkt genot van de erfpacht heeft, tenzij deze omstandigheden het gevolg zijn van
een toerekenbare tekortkoming van Staatsbosbeheer.
2. Indien als gevolg van handelingen of besluiten van Staatsbosbeheer, daterend van na de vestiging
van de erfpacht, waarmee de erfpachter bij het vestigen van de erfpacht geen rekening behoefde te
houden, het genot van de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen substantieel en
structureel wordt verminderd voor de erfpachter, zal op zijn schriftelijke verzoek herziening van de
canon volgen overeenkomstig het bepaalde in de artikel 11. Een dergelijke tussentijdse herziening
heeft geen gevolgen voor het moment waarop de eerstvolgende periodieke canonherziening op de
voet van artikel 11 zal plaatsvinden.

GEBRUIK, ONDERHOUD

Artikel 18 Gebruik
1. De erfpachter mag de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen slechts gebruiken
overeenkomstig de doeleinden, het gebruik en/of de bestemming die zijn aangegeven in de akte
van vestiging.
2. Het is de erfpachter niet toegestaan om de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen geheel
of gedeeltelijk langer dan een jaar niet of nagenoeg niet te gebruiken.
3. De erfpachter mag de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen niet zodanig gebruiken of
doen of laten gebruiken, dat hieruit bezwaren van welstand of milieuhygiëne dan wel gevaar,
schade of hinder in welke vorm dan ook ontstaan of kunnen ontstaan.

Artikel 19 Wijzigingen erfpachtzaak
1. Het is erfpachter niet toegestaan om zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van
Staatsbosbeheer de aard, de inrichting of het uiterlijke karakter van de erfpachtzaak en de daarop
aanwezige opstallen te wijzigen, bijvoorbeeld door op het erfpachtterrein bomen en andere
houtopstanden te vellen of door grond, zand, zoden, strooisel en dergelijke van het erfpachtterrein
af of aan te voeren.
2. Staatsbosbeheer zal een verzoek om toestemming toetsen op basis van zijn doelstellingen,
waaronder die ten aanzien van natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie en op basis van
bestaande bestuurlijk gedragen plannen, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan of een
beheerplan van Staatsbosbeheer.

10/21

Artikel 20 Gebouwen, werken, beplantingen
1. Het is de erfpachter ten aanzien van de erfpachtzaak niet toegestaan om zonder vooraf verkregen
schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer gebouwen, werken of beplantingen op te richten,
aan te brengen, te wijzigen of weg te nemen. In het geval dat naast de erfpacht tevens een recht
van opstal wordt gevestigd geldt het voorgaande ook voor de zaken waarvoor het opstalrecht is
gevestigd.
2. Bij het aanvragen van de toestemming, bedoeld lid 1, dienen ten minste een tekening en alle
benodigde publiekrechtelijke instemmingen, vergunningen en/of ontheffingen hoe ook genaamd,
voor de voorgenomen bouw, aanleg, wijziging of wegneming te worden meegezonden.
3. De erfpachter kan, vooruitlopend op de verlening van de bedoelde publiekrechtelijke
instemmingen en vergunningen, Staatsbosbeheer verzoeken om een voorlopig oordeel te geven
met betrekking tot de te verlenen toestemming. De documenten, bedoeld in lid 2, hoeven daarbij
niet te worden meegezonden. Staatsbosbeheer deelt zijn voorlopig oordeel schriftelijk mee binnen
vier weken na datum van verzending van het verzoek daartoe. Een voorlopig oordeel treedt niet in
de plaats van een schriftelijke toestemming als bedoeld in lid 1 en na het geven van een voorlopig
oordeel blijft lid 1 dan ook onverkort van toepassing. Een beslissing inzake een schriftelijke
toestemming kan, mits afdoende gemotiveerd, afwijken van het voorlopig oordeel.
4. Staatsbosbeheer zal een verzoek om toestemming toetsen op basis van het gebruik en de
bestemming zoals opgenomen in de akte van vestiging, op basis van zijn doelstellingen, waaronder
die ten aanzien van natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie en op basis van bestaande
bestuurlijk gedragen plannen, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan of een beheerplan van
Staatsbosbeheer. De omstandigheid dat de erfpachter beschikt over alle benodigde
publiekrechtelijke instemmingen, vergunningen en/of ontheffingen hoe ook genaamd, als bedoeld
in lid 2, verplicht Staatsbosbeheer niet om de gevraagde toestemming te verlenen.

Artikel 21 Onderhoud
De erfpachter dient voor eigen rekening zorg te dragen voor het volledige onderhoud van de
erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen en houtopstanden, zodanig dat deze in een
behoorlijke staat van onderhoud verkeren. Onder het volledige onderhoud worden zowel gewone
lasten en herstellingen als buitengewone herstellingen begrepen.

Artikel 22 Voorbehoud faunabeheer
1. Staatsbosbeheer behoudt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om zo nodig op de
erfpachtzaak schade door diersoorten te (doen) voorkomen en te (doen) bestrijden. In verband
daarmee geldt het bepaalde in de leden 2 tot en met 4. Bij de in die leden genoemde handelingen
kan uitsluitend sprake zijn van handelingen die noodzakelijk zijn voor schadebestrijding als
bedoeld in de eerste zin.
2. Staatsbosbeheer behoudt zich het genot van de jacht voor. De erfpachter verleent aan
Staatsbosbeheer de in artikel 34 lid 4 van de Flora- en faunawet bedoelde toestemming om het
jachtgenot geheel of gedeeltelijk te verhuren en zal gedogen dat de jacht wordt uitgeoefend door
hen die daartoe van Staatsbosbeheer het recht hebben verkregen. Staatsbosbeheer zal de
erfpachter desgevraagd informeren aan welke natuurlijke of rechtspersonen dergelijke rechten zijn
verleend.
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3. De erfpachter verleent op voorhand aan Staatsbosbeheer of aan de natuurlijke- of rechtspersonen
die hiertoe door Staatsbosbeheer worden aangewezen de in artikel 65 lid 6 van de Flora- en
faunawet bedoelde toestemming om op de in erfpacht gegeven grond het recht, dat op grond van
artikel 65 lid 3 dan wel 4 van de Flora- en faunawet aan de grondgebruiker toekomt, uit te oefenen
om handelingen te verrichten in afwijking van de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de Flora- en
faunawet en verleent op voorhand toestemming tot betreding van de in erfpacht gegeven grond,
zoals bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren.
4. De erfpachter zal de schriftelijke toestemming, bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer en
schadebestrijding dieren, voor het betreden van de in erfpacht gegeven grond door derden met
middelen waarmee met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 65 tot en met
70 van de Flora- en faunawet dieren mogen worden gevangen of gedood, niet verlenen dan met
voorafgaande schriftelijke instemming van Staatsbosbeheer. Het in de vorige zin bepaalde is niet
van toepassing waar het betreft een betreding die voortvloeit uit de toepassing van artikel 65 lid 6
Flora- en faunawet.
5. Staatsbosbeheer behoudt zich het genot van de visserij voor. Voor zover Staatsbosbeheer aan
derden het recht heeft verleend om op of aan het water van de erfpachtzaak de hengelsport uit te
oefenen, zal de erfpachter gedogen dat deze derden de onroerende zaak betreden en daarop
verblijven om van dit recht gebruik te kunnen maken.
6. Wanneer de Flora- en faunawet komt te vervallen zal de daarvoor in de plaats tredende regelgeving
zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn op de bepalingen van dit artikel.

Artikel 23 Openbare voorzieningen
1. De erfpachter zal gedogen dat op, in, aan of boven de erfpachtzaak en de daarop aanwezige
opstallen, palen, kabels, buizen, leidingen, draden en andere voorwerpen worden aangebracht,
onderhouden en vervangen ten behoeve van openbare voorzieningen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 3, tweede volzin, is Staatsbosbeheer voor dit gedogen geen
vergoeding verschuldigd aan de erfpachter.
3. Door derden te betalen vergoedingen voor het aanbrengen en hebben van zaken als bedoeld in lid
1 komen ten goede aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zal alle schade die een onmiddellijk
gevolg is van de in lid 1 bedoelde werkzaamheden en van de aanwezigheid van de in lid 1
bedoelde zaken (doen) herstellen of (doen) vergoeden.

Artikel 24 Toelating personeel
1. Medewerkers van Staatsbosbeheer alsmede zij die in opdracht van Staatsbosbeheer
werkzaamheden verrichten, hebben ten behoeve van de hun opgedragen taak te allen tijde vrije
toegang tot de in erfpacht gegeven grond, voor zover deze niet is bebouwd. Indien mogelijk wordt
hiertoe van tevoren een afspraak gemaakt.
2. De in lid 1 bedoelde personen hebben uitsluitend ten behoeve van de hun opgedragen taak na een
daartoe met de erfpachter gemaakte afspraak ook toegang tot de opstallen.
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GEBREKEN, SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 25 Gebreken
Staatsbosbeheer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in of aan de erfpachtzaak en
de daarop aanwezige opstallen, die Staatsbosbeheer bij de vestiging van de erfpacht niet kende en
volgens naar het moment van de vestiging gangbare opvattingen ook niet behoorde te kennen.
Staatsbosbeheer is evenmin aansprakelijk voor (de gevolgen van) zichtbare en/of onzichtbare
gebreken van welke aard en omvang dan ook, die na de vestiging van de erfpacht (zijn) ontstaan.

Artikel 26 Herstel van schade
Alle eigendommen van Staatsbosbeheer, welke ten gevolge van de uitoefening van de erfpacht
mochten worden beschadigd, worden door en op kosten van de erfpachter op eerste aanschrijving
van Staatsbosbeheer, binnen de daarbij te bepalen termijn, ten genoegen van Staatsbosbeheer
hersteld, onverminderd het recht van Staatsbosbeheer tot het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 27 Calamiteiten
1. Bij het geheel of gedeeltelijk tenietgaan door brand, storm of enige andere calamiteit van een
gebouwde opstal is de erfpachter verplicht deze opstal in de oorspronkelijke staat te herstellen of
te herbouwen binnen een termijn van ten hoogste twee jaar na die calamiteit, of zoveel eerder als
Staatsbosbeheer en de erfpachter nader overeenkomen. Deze verplichting bestaat niet wanneer
herstel of herbouw redelijkerwijs niet meer mogelijk is. Evenmin bestaat deze verplichting wanneer
Staatsbosbeheer geen redelijk belang heeft bij herstel of herbouw van een opstal die geheel of
gedeeltelijk teniet is gegaan en de erfpachter op diens verzoek schriftelijk meedeelt hem daarom
niet te zullen houden aan deze herstel- en herbouwplicht.
2. Voor zover geen herstel of herbouw plaatsvindt van een gebouwde opstal die geheel of
gedeeltelijk is tenietgegaan door brand, storm of enige andere calamiteit, is de erfpachter
gehouden de restanten daarvan binnen één jaar na die calamiteit, of zoveel eerder als
Staatsbosbeheer en de erfpachter nader overeenkomen, ten genoegen van Staatsbosbeheer te
verwijderen, overigens onverminderd het recht van Staatsbosbeheer tot het vorderen van
schadevergoeding.

Artikel 28 Aansprakelijkheid van de erfpachter voor schade
1. De erfpachter is jegens Staatsbosbeheer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aantasting
van de erfpachtzaak door handelen of nalaten van de erfpachter, dan wel van een derde of derden
die zich met zijn toestemming, door zijn toedoen of door zijn nalaten op of in de erfpachtzaak en
de daarop aanwezige opstallen heeft/hebben bevonden, tenzij er sprake is van overmacht aan de
zijde van de erfpachter in de zin als bedoeld in artikel 6:75 BW.
2. De erfpachter is bovendien aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van aantasting van de
erfpachtzaak die is ontstaan door gebeurtenissen, die op grond van de wet of de in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening of risico komen.
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3. Onder aantasting van de erfpachtzaak wordt mede begrepen de aantasting van natuurlijke
waarden, bijvoorbeeld door verontreiniging van bodem, grond- of oppervlaktewater.
4. De erfpachter vrijwaart Staatsbosbeheer tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van
schade, hoe ook genaamd, verontreiniging van bodem, grond- of oppervlaktewater daaronder
begrepen, voor zover de erfpachter voor die schade aansprakelijk is op grond van de leden 1 en 2.

Artikel 29 Aansprakelijkheid van Staatsbosbeheer voor schade
Staatsbosbeheer is niet aansprakelijk voor schade die de erfpachter mocht lijden als gevolg van de
erfpacht, het gebruik van de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen daaronder begrepen,
door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een
onrechtmatige daad die Staatsbosbeheer kan worden toegerekend.

Artikel 30 Verzekering
1. Staatsbosbeheer heeft met betrekking tot de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen geen
opstalverzekering (tegen onder meer brand- en stormschade) afgesloten.
2. De erfpachter is verplicht om de gebouwde opstallen te verzekeren en verzekerd te houden
(opstalverzekering) tegen herbouwwaarde.
3. Voor zover het gaat om gebouwde opstallen waarvoor de erfpachter bij het einde van de erfpacht
geen vergoeding ontvangt van Staatsbosbeheer, sluit de erfpachter de in lid 2 bedoelde verzekering
af met Staatsbosbeheer als begunstigde. Wanneer de erfpachter overgaat tot herstel of herbouw
van een opstal als hier bedoeld, dan stelt Staatsbosbeheer de door Staatsbosbeheer ontvangen
verzekeringspenningen hiertoe ter beschikking aan de erfpachter.
4. De erfpachter is verplicht de aansprakelijkheid die op hem rust krachtens de wet, de akte van
vestiging en deze algemene voorwaarden genoegzaam verzekerd te houden.
5. De erfpachter is verplicht Staatsbosbeheer desgevraagd inzage te geven in de door hem ten
behoeve van de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen gesloten verzekering(en).

Artikel 31 Melding schade
De erfpachter stelt Staatsbosbeheer terstond schriftelijk op de hoogte wanneer zich schade
voordoet of dreigt voor te doen als bedoeld in artikel 26, artikel 27 lid 1, artikel 28 lid 1 of lid 2 of
wanneer zich schade voordoet of dreigt voor te doen aan de opstal die wordt gedekt door de
opstalverzekering bedoeld in artikel 30 lid 3.
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Artikel 32 Opzegging bij niet-nakoming
1. Indien de erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te betalen of in
ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn andere verplichtingen, kan Staatsbosbeheer,
onverminderd het bepaalde in de artikel 33 en onverminderd contractuele aanspraken op boete, de
erfpacht bij exploot opzeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 5:87 BW.
Staatsbosbeheer stelt daarbij de dag vast waarop het recht geëindigd zal zijn, welke dag ten minste
zes maanden na de opzegging zal liggen.
2. In de opzegging wordt vermeld dat deze als niet gedaan geldt indien de erfpachter, of in
voorkomend geval de hypotheekhouder namens hem, binnen zes maanden na de opzegging
alsnog tot genoegen van Staatsbosbeheer zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn
toekomstige verplichtingen en alsnog zijn verplichtingen nagekomen is, met volledige vergoeding
van de schade en kosten, daaronder tevens begrepen de kosten van de exploten als bedoeld in
artikel 5:88 BW.
3. Jegens de eventuele hypotheekhouder(s) op de erfpacht en opstallen ziet Staatsbosbeheer af van
de aftrekmogelijkheid, bedoeld in artikel 5:87 lid 2 BW, indien en voor zoveel het totaal van de in
dat artikellid bedoelde vorderingen en kosten uitstijgt boven een bedrag ter hoogte van
tweeëneenhalf maal de meest recente jaarcanon. In afwijking van de vorige volzin kan
Staatsbosbeheer de bedoelde vorderingen en kosten wel in aftrek brengen indien en voor zoveel
de na aftrek resterende vergoeding een hoger bedrag vormt dan de nog openstaande
hypotheekschuld(en) van de erfpachter.

Artikel 33 Schadevergoeding
Wanneer de erfpachter of Staatsbosbeheer in enigerlei verplichting tekortschiet, waardoor schade
ontstaat in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW, vergoedt de partij die tekort schiet deze schade.

WIJZIGING, OVERDRACHT, VOORTZETTING, BEËINDIGING

Artikel 34 Opzeggingsverbod
De erfpachter kan de erfpacht niet opzeggen, behoudens in het geval van toepasselijkheid van
artikel 38 lid 4.

Artikel 35 Bevoegdheidsbeperkingen rechtshandelingen
1. Het is de erfpachter zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer niet
toegestaan:
a. de erfpacht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan, toe te bedelen aan of in te brengen in
een rechtspersoon, over te dragen of toe te bedelen aan een natuurlijk persoon, dan wel over te
dragen in economische eigendom. Onder toedeling wordt mede begrepen de toedeling aan een
of meerdere erfgenamen, die aanvankelijk slechts als deelgenoot of deelgenoten in de erfenis
tot de erfpacht gerechtigd was of waren. Onder overdragen aan een rechtspersoon wordt tevens
begrepen die handelingen waardoor de zeggenschap in de algemene vergadering van
aandeelhouders en/of in het bestuur van de rechtspersoon die erfpachter is in andere handen
komt;
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b. erfpachten samen te voegen;
c. de erfpacht of enig deel daarvan te splitsen door overdracht of toedeling, of te splitsen in
appartementsrechten, waarbij onder splitsing tevens wordt verstaan het door de erfpachter
verlenen van deelnemings- en lidmaatschapsrechten die betrekking hebben op het gebruik van
de grond en/of de opstallen;
d. de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen te verhuren, te verpachten of onder welke
titel ook geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik of genot af te staan;
e. de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen geheel of gedeeltelijk in ondererfpacht te
geven;
f.

op de erfpacht alsmede op de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen (beperkte)
zakelijke rechten te vestigen, uitgezonderd het recht van vruchtgebruik en met uitzondering van
het bepaalde in lid 2.

2. In uitzondering op het bepaalde in lid 1 sub f. geldt het toestemmingsvereiste niet voor het
vestigen van een recht van hypotheek op de erfpachtzaak en de daarop aanwezige opstallen.
3. Indien de erfpachter met betrekking tot de erfpacht een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 wil
verrichten, vraagt hij daarvoor bij aangetekend schrijven voorafgaande toestemming aan
Staatsbosbeheer.
4. Staatsbosbeheer maakt binnen zes weken na ontvangst van het verzoek bekend of Staatsbosbeheer
gebruik wenst te maken van het voorkeursrecht zoals bepaald in artikel 36 lid 1. Wanneer
Staatsbosbeheer geen gebruik maakt van het voorkeursrecht, maakt Staatsbosbeheer zijn beslissing
inzake het toestemmingsverzoek binnen zes weken na ontvangst van dat verzoek schriftelijk
bekend.
5. Toestemming als bedoeld in lid 1 zal in ieder geval niet behoeven te worden verleend indien
aannemelijk is dat dit leidt tot verslechtering van de (rechts- en/of financiële-) positie van
Staatsbosbeheer.
6. Aan toestemming als bedoeld in lid 1 kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder
voorwaarden ten aanzien van de naleving van financiële verplichtingen en ten aanzien van de
financiële gegoedheid van rechtsopvolgers met het oog op toekomstige canonbetalingen. Aan
toestemming voor rechtshandelingen als bedoeld in lid 1 sub a. kan evenwel niet de voorwaarde
worden verbonden dat de wederzijdse rechten en plichten voortvloeiend uit deze akte zullen
worden aangepast, anders dan ter tegemoetkoming aan eventuele verslechteringen van de (rechtsen/of financiële) positie van Staatsbosbeheer.
7. In afwijking van het bepaalde in lid 6 kan aan toestemming voor gehele of gedeeltelijke overdracht
of toebedeling aan-, of inbreng in een rechtspersoon de voorwaarde worden verbonden dat een
tussentijdse herziening van de canon plaatsvindt, welke ingaat vanaf het eerstvolgende
erfpachtjaar na de overdracht. In voorkomend geval stelt Staatsbosbeheer de erfpachter hier zo
spoedig na ontvangst van het schrijven, bedoeld in lid 3, van op de hoogte. Artikel 11 is bij de
tussentijdse herziening van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van lid 1, eerste volzin,
lid 2, tweede en derde volzin, lid 4, lid 6, laatste volzin, en lid 9. Staatsbosbeheer verzendt de
aangetekende brief, bedoeld in artikel 7 lid 2, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken
na de datum van het aangetekend schrijven, bedoeld in lid 3. In deze brief doet Staatsbosbeheer
een waardevoorstel dat tot stand is gekomen volgens de procedure, beschreven in artikel 11 lid 3.
De erfpachter is verplicht de tussentijds herziene canon, dan wel het gegeven dat een tussentijdse
herziening van de canon plaatsvindt, te doen opnemen in de notariële overdrachtakte.
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8. Na toepassing van het bepaalde in lid 7 blijft bij de bepaling van het moment waarop de
eerstvolgende canonherziening als bedoeld in artikel 11, lid 1, eerste volzin plaatsvindt de
tussentijdse herziening als bedoeld in lid 7 buiten beschouwing. Bij deze eerstvolgende
canonherziening wordt voor de bepaling van 'de geïndexeerde oude waarde' als bedoeld in artikel
11 lid 4 uitgegaan van de (te indexeren) waarde die ten grondslag heeft gelegen aan de tussentijds
herziene canon.
9. Binnen twee maanden na dagtekening van de akte, waarbij een in lid 1 genoemde rechtshandeling
is vastgelegd, doet de erfpachter een gewaarmerkt afschrift daarvan aan Staatsbosbeheer
toekomen.
10. Van iedere verkoop conform artikel 3:268 BW doet de erfpachter onverwijld schriftelijk mededeling
aan Staatsbosbeheer.
11. Wanneer de erfpachter niet uiterlijk binnen een jaar na de datum van de schriftelijke toestemming,
bedoeld in lid 1, de betreffende rechtshandeling heeft geëffectueerd, herleeft het
toestemmingsvereiste en, in voorkomend geval, het voorkeursrecht bedoeld in artikel 36 lid 1.
Wanneer, in geval van toepassing van lid 7, een externe deskundige is ingeschakeld op grond van
artikel 11 lid 3, tweede volzin, dragen Staatsbosbeheer en de erfpachter ieder de helft van de
kosten van die deskundige, wanneer niet binnen een jaar na de datum van de aangetekende brief,
bedoeld in artikel 7 lid 2, de overdracht plaatsvindt dan wel artikel 7 lid 4 toepassing vindt.

Artikel 36 Voorkeursrecht
1. In geval van een verzoek om toestemming als bedoeld in artikel 35 lid 3 is Staatsbosbeheer
gerechtigd de erfpacht over te nemen tegen een prijs op basis van de actuele waarde van de
erfpacht, mits Staatsbosbeheer het voornemen daartoe schriftelijk kenbaar maakt binnen zes
weken na ontvangst van de brief bedoeld in artikel 35 lid 3. De artikelen 41 tot en met 45 zijn
alsdan van overeenkomstige toepassing.
2. Als actuele waarde van de erfpacht, bedoeld in lid 1, geldt de actuele marktwaarde van de
erfpacht. Dit is de marktwaarde zoals gedefinieerd in artikel 1, waarbij de tweede zin van die
definitie niet van toepassing is. Deze waarde wordt vastgesteld op basis van het bepaalde in artikel
7, waarbij, indien lid 6 van dat artikel toepassing vindt, de drie deskundigen de Taxatie-instructie
zoveel mogelijk overeenkomstig toepassen.
3. Wanneer Staatsbosbeheer gebruik wil maken van het recht als bedoeld in lid 1, zendt
Staatsbosbeheer de erfpachter binnen zes weken na zijn kennisgeving als bedoeld in lid 1 de
aangetekende brief als bedoeld in artikel 7, lid 2, met daarin een waardevoorstel voor de hoogte
van de actuele waarde van de erfpacht. Dit voorstel wordt gebaseerd op een in opdracht en voor
rekening van Staatsbosbeheer uitgevoerde taxatie door een of meerdere externe deskundigen. De
overige leden van artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Staatsbosbeheer is bevoegd met de waarde van de erfpacht te verrekenen hetgeen
Staatsbosbeheer nog uit hoofde van de erfpacht van de erfpachter te vorderen heeft, kosten
daaronder begrepen.
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Artikel 37 Kettingbeding
Voor zover de verplichtingen, omschreven in de artikelen 22, 24, 26 en 27, artikel 28 lid 4, artikel 30
lid 2, 3 en 4, artikelen 31, artikel 35 lid 3 en artikel 36 niet reeds van rechtswege overgaan op de
nieuwe erfpachter, ondererfpachter, beperkt gerechtigde of persoonlijk gerechtigde, is de
erfpachter verplicht en verbindt hij zich jegens Staatsbosbeheer, die dit voor zich aanvaardt, deze
verplichtingen, bij overdracht van de erfpacht alsmede bij verlening daarop van enig zakelijk of
persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de nieuwe erfpachter, ondererfpachter, of beperkt of
persoonlijk gerechtigde ten behoeve van Staatsbosbeheer op te leggen en die ten behoeve van
Staatsbosbeheer aan te nemen, alsmede het in dit artikel bepaalde in elke verdere akte van
vervreemding/vestiging woordelijk te doen opnemen.

Artikel 38 Voortzetting van de erfpacht
1. Behoudens het bepaalde in de volgende leden, wordt de erfpacht telkens voortgezet voor
eenzelfde periode als de periode waarvoor de erfpacht aanvankelijk gevestigd is.
2. De erfpachter kan uiterlijk twee jaar vóór het einde van de erfpacht door middel van een
aangetekende brief aan Staatsbosbeheer meedelen dat hij geen voortzetting van de erfpacht
wenst. De erfpacht zal in dit geval niet worden voortgezet.
3. Staatsbosbeheer kan uiterlijk vijf jaar vóór het einde van de erfpacht door middel van een
aangetekende brief de erfpachter meedelen dat de erfpacht, geheel of gedeeltelijk, niet zal worden
voortgezet na het einde van de looptijd daarvan. Staatsbosbeheer maakt van deze bevoegdheid
slechts gebruik wanneer voortzetting van de (gehele) erfpacht niet in overeenstemming is met de
op dat moment bestaande doelstellingen van Staatsbosbeheer ten aanzien van de erfpachtzaak en
de daarop aanwezige opstallen, welke zijn vastgelegd in een bestuurlijk gedragen plan, zoals
bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een beheerplan van Staatsbosbeheer.
4. De erfpachter kan, na mededeling van Staatsbosbeheer dat geen of geen volledige voortzetting van
de erfpacht zal plaatsvinden, de erfpacht bij aangetekende brief opzeggen tegen een eerdere
datum dan de einddatum van de erfpacht, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste één jaar. Het bepaalde in de artikelen 41 tot en met 45 is alsdan van overeenkomstige
toepassing.
5. Voor zover geen sprake is van (gedeeltelijke) beëindiging als bedoeld in lid 3, deelt
Staatsbosbeheer uiterlijk één jaar voor het einde van de looptijd de erfpachter mee onder welke
voorwaarden de erfpacht kan worden voortgezet na het einde van de looptijd daarvan. De
eventueel voorgestelde wijzigingen in de erfpachtvoorwaarden kunnen aanpassingen van deze
algemene voorwaarden betreffen en aanpassingen van bijzondere erfpachtvoorwaarden welke
voortvloeien uit een bestuurlijk gedragen plan, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een
beheerplan van Staatsbosbeheer.
6. De erfpachter deelt Staatsbosbeheer binnen zes maanden na de datum van de in lid 5 bedoelde
brief bij aangetekende brief mee of hij instemt met de wijzigingen. Indien de erfpachter niet of niet
bijtijds instemt met de wijzigingen en nader overleg niet tot overeenstemming leidt, vindt geen
voortzetting van de erfpacht plaats.
7. Voortzetting van de erfpacht vindt in voorkomend geval waar mogelijk plaats door verlenging van
de erfpacht en anders door heruitgifte.
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Artikel 39 Beëindiging op grond van algemeen belang
Staatsbosbeheer kan te allen tijde de erfpacht tussentijds beëindigen op grond van redenen
ontleend aan het algemeen belang. Beëindiging vindt plaats door opzegging van de erfpacht bij
exploot, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één jaar. Deze opzegging wordt
op straffe van nietigheid binnen acht dagen betekend aan degenen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger op de erfpacht in de openbare registers staan ingeschreven. Staatsbosbeheer zal de
erfpachter in dat geval schadeloos stellen conform de uitgangspunten van de Onteigeningswet.

Artikel 40 Faillissement en beslag
Wanneer de toekomstige erfpachter voor de datum van ondertekening van de akte van vestiging
van de erfpacht in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft verkregen
of de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is, dan wel voor die datum beslag op zijn
goederen is gelegd, is Staatsbosbeheer bevoegd om reeds gesloten overeenkomsten ten aanzien
van de nog in erfpacht uit te geven zaak te ontbinden door middel van een aangetekende brief,
zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en zonder dat
Staatsbosbeheer tot vergoeding van eventuele schade gehouden zal zijn.

Artikel 41 Opleverings- en waardevergoedingsregeling bij einde erfpacht
1. Tenzij Staatsbosbeheer en de erfpachter na het vestigen van de erfpacht afwijkende afspraken
maken en schriftelijk vastleggen, geldt bij het einde van de erfpacht de in de artikelen 41 tot en
met 45 weergegeven opleverings- en vergoedingsregeling voor gebouwen, werken en
beplantingen.
2. Uiterlijk twee jaren voor het einde van de erfpacht overleggen Staatsbosbeheer en de erfpachter
over de toepassing van het bepaalde in de artikelen 41 tot en met 45 en trachten zij daarover
afspraken te maken.

Artikel 42 Oplevering bij einde erfpacht
1. Het is de erfpachter niet toegestaan om bij het einde van de erfpacht de nog aanwezige gebouwen,
werken en beplantingen weg te nemen, behoudens het bepaalde in de hierna volgende leden.
2. Behoudens nader gemaakte en schriftelijk vastgelegde andere afspraken is de erfpachter verplicht
gebouwen, werken en beplantingen die hij of zijn rechtsvoorganger onverplicht heeft aangebracht
bij het einde van de erfpacht weg te nemen, wanneer:
a. Staatsbosbeheer dit als voorwaarde heeft gesteld bij het verlenen van toestemming aan de
erfpachter of zijn rechtsvoorganger voor het aanbrengen van die gebouwen, werken of
beplantingen, of
b. Staatsbosbeheer aan de erfpachter of zijn rechtsvoorganger geen schriftelijke toestemming
heeft verleend voor het aanbrengen daarvan.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, mag de erfpachter gebouwen, werken en
beplantingen die hij of zijn rechtsvoorganger onverplicht heeft aangebracht wegnemen, wanneer
Staatsbosbeheer, bij het verlenen van toestemming aan de erfpachter of zijn rechtsvoorganger voor
het aanbrengen daarvan, als voorwaarde heeft gesteld dat Staatsbosbeheer de waarde van deze
gebouwen, werken en beplantingen niet zal vergoeden bij het einde van de erfpacht.
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4. In de gevallen bedoeld in lid 2 en 3 dient de erfpachter de grond in goede staat te herstellen en
dient hij er zorg voor te dragen dat de verwijdering van gebouwen, werken en beplantingen en het
herstel van de grond gereed is uiterlijk voor het verstrijken van de erfpachtsduur.
5. Indien de erfpachter tekortschiet in het wegnemen, bedoeld in lid 2, of in het herstel van de grond,
bedoeld in lid 4, is Staatsbosbeheer bevoegd deze werkzaamheden te doen uitvoeren op kosten
van de erfpachter. Wanneer de erfpachter tekortschiet in het wegnemen, bedoeld in lid 2, is
Staatsbosbeheer ook bevoegd om, in plaats van verwijdering, de gebouwen, werken en
beplantingen te behouden, zonder waardevergoeding.
6. Gebouwen en werken die de erfpachter niet wegneemt, dient hij ontruimd en bezemschoon op te
leveren.

Artikel 43 Waardevergoeding gebouwen, werken en beplantingen bij einde erfpacht
1. Bij het einde van de erfpacht zal Staatsbosbeheer de waarde vergoeden van nog aanwezige
gebouwen, werken en beplantingen die de erfpachter of een rechtsvoorganger voor eigen
rekening heeft aangebracht of tegen vergoeding van de waarde van Staatsbosbeheer heeft
overgenomen.
2. In afwijking van lid 1 zal Staatsbosbeheer niet de waarde vergoeden van gebouwen, werken en
beplantingen
a. wanneer deze door de erfpachter dienen te worden weggenomen op grond van het bepaalde in
artikel 42 lid 2;
b. wanneer dit, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5:99 BW, is bepaald is in de akte van
vestiging, of
c. wanneer dit, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5:99 BW, door Staatsbosbeheer als
voorwaarde is gesteld bij het verlenen aan de erfpachter of zijn rechtsvoorganger van
toestemming voor het aanbrengen daarvan.
3. In afwijking van lid 1, zal Staatsbosbeheer geen vergoeding betalen voor beplantingen indien de
erfpachtzaak een andere bestemming had dan die van woning, behoudens nader gemaakte en
schriftelijk vastgelegde andere afspraken.
4. Staatsbosbeheer heeft bij het einde van de erfpacht geen verplichting tot vergoeding van de
waarde van gebouwen, werken en beplantingen, anders dan volgt uit de vorige leden.

Artikel 44 Vaststelling van de hoogte van de waardevergoeding
1. In die gevallen waarin de erfpachter op basis van artikel 43 recht heeft op waardevergoeding voor
gebouwen, werken of beplantingen, wordt de te vergoeden waarde daarvan vastgesteld op basis
van het bepaalde in artikel 7.
2. Uiterlijk twaalf maanden voor het einde van de erfpacht zendt Staatsbosbeheer de erfpachter de
aangetekende brief, bedoeld in artikel 7 lid 2, met daarin een waardevoorstel. Dit waardevoorstel
wordt, waar het gaat om gebouwen, door middel van toerekening afgeleid van de marktwaarde
van het geheel van de in erfpacht gegeven grond en de zich daarop bevindende gebouwen, werken
of beplantingen. De bedoelde toerekening vindt plaats met inachtneming van de Taxatie-instructie.
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Artikel 45 Voldoening aan hypotheekhouders
Ingeval Staatsbosbeheer aan de erfpachter een vergoeding dient te betalen op grond van artikel
5:87 lid 2 BW dan wel op grond van artikel 36 lid 1, artikel 39 of artikel 43 van deze algemene
voorwaarden, is Staatsbosbeheer bevoegd om, tot ten hoogste het bedrag van de verschuldigde
vergoeding, aan eventuele hypotheekhouders hun hypothecaire vordering te voldoen tot aan het
bedrag dat zij in geval van openbare of onderhandse executoriale verkoop krachtens artikel 3:268
BW zouden ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de vergoeding aan de
erfpachter.

Artikel 46 Aantekening in de openbare registers
Wanneer de blijkens de akte van vestiging gevestigde erfpacht door welke oorzaak ook zal zijn
geëindigd, is Staatsbosbeheer bevoegd daarvan aantekening te laten doen in de openbare
registers.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 47 Kosten vestiging erfpacht
Alle kosten en belastingen met betrekking tot de vestiging of verlenging van de erfpacht,
waaronder begrepen de eventuele overdrachtsbelasting, omzetbelasting, het kadastrale recht, de
eventuele kosten van kadastrale opmeting en de kosten van deze akte, zijn voor rekening van de
erfpachter.

Artikel 48 Aanduiding
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als 'Algemene voorwaarden erfpacht en
opstal Staatsbosbeheer 2015'.

BIJLAGE: Taxatie-instructie erfpacht Staatsbosbeheer 2015
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Toelichting
Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2015

In deze toelichting vindt u een uitleg over erfpacht: wat is erfpacht, wat is een recht van opstal en
waarom maakt Staatsbosbeheer gebruik van erfpacht en opstal? Verder lichten we toe waarom we
voorwaarden voor erfpacht en opstal hanteren, welke voorwaarden dat zijn en wat deze voorwaarden in
de praktijk betekenen. Vervolgens vindt u een samenvatting van de Algemene voorwaarden erfpacht en
opstal Staatsbosbeheer 2015, onderverdeeld in vier categorieën. Hierna worden deze voorwaarden
kortheidshalve genoemd: de Algemene Voorwaarden 2015.
Let op: dit is een toelichting op de Algemene Voorwaarden 2015. De tekst van de Algemene
Voorwaarden 2015 zelf is uiteindelijk bepalend. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden
ontleend.

deze toelichting hoort bij versie 2.1.av.15.1 van de algemene voorwaarden

INHOUD
ERFPACHT BIJ STAATSBOSBEHEER
-

Wat is erfpacht en recht van opstal?

-

Waarom erfpacht?

-

Waarom algemene voorwaarden bij erfpacht?

-

Aanvullingen: bijzondere bepalingen in de akte

-

Contact

-

Vragen?

ALGEMENE VOORWAARDEN IN VIER CATEGORIEËN

p. 2

p. 4

1. Gebruik van de gronden en gebouwen
2. Waarde, vergoedingen en kosten
3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
4. Beëindiging, voortzetting en verkoop
TOT SLOT

p. 11
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ERFPACHT BIJ STAATSBOSBEHEER
Wat is erfpacht en recht van opstal?
Erfpacht staat in de wet omschreven als het recht om de grond (met gebouwen) van een ander ‘te
houden en te gebruiken’. Erfpacht lijkt enerzijds op huur, want de erfpachter betaalt periodiek een
vergoeding (canon) en krijgt daarvoor het gebruik van de grond. Anderzijds heeft u als erfpachter veel
bevoegdheden die een eigenaar ook heeft, zoals de mogelijkheid om een hypotheek te nemen en om
uw opstallen te verhuren of te verkopen.
Een recht van opstal zorgt ervoor dat degene die dit recht heeft eigenaar kan zijn van de gebouwen
(opstallen) die op grond staan die hij zelf niet in eigendom heeft. Een recht van opstal wordt vaak
gevestigd samen met een erfpacht, waarbij dat recht van opstal juridisch afhankelijk wordt gemaakt van
de erfpacht. Als erfpachter/opstaller bent u dan gebruiker van de grond en wordt u eigenaar van de
gebouwen die op die grond staan. Bij het einde van de erfpacht eindigt automatisch ook het
opstalrecht.

Waarom erfpacht?
Natuur en landschap zijn kwetsbaar. Het Rijk heeft daarom veel bos- en natuurgronden in eigendom en
beheer gegeven aan Staatsbosbeheer. Zo kan Staatsbosbeheer als eigenaar opkomen voor de belangen
van natuur en landschap. We willen goed voor deze gebieden zorgen. Dit doen we voor een deel zelf,
maar we geven ook gronden en gebouwen in gebruik aan anderen. Daarbij kiezen we een gebruiksvorm
waardoor de natuur en het landschap toch goed beschermd blijven. Erfpacht is zo'n vorm. Erfpachters
krijgen daarmee de ruimte om de gronden en de gebouwen voor lange tijd te gebruiken, bijvoorbeeld
om daar te wonen of te ondernemen. Staatsbosbeheer zorgt als grondeigenaar dat de natuurlijke
omgeving zoveel mogelijk in stand blijft. Dat maakt onze erfpachtlocaties vaak bijzonder. Doordat
Staatsbosbeheer eigenaar blijft van de erfpachtgrond, houden we de mogelijkheid om de belangen van
natuur en landschap te beschermen. Dit doen we met name door middel van de erfpachtvoorwaarden.

Waarom algemene voorwaarden bij erfpacht?
De Algemene Voorwaarden 2015 beschrijven de afspraken die van toepassing zijn op alle mogelijke
onderwerpen en situaties die kunnen spelen bij erfpacht bij Staatsbosbeheer. Denk aan regels voor het
voorkomen van hinder, afspraken over de manier waarop de periodieke vergoeding (canon) wordt
vastgesteld en aangepast, wat er gebeurt als een erfpachter zijn erfpacht wil verkopen of wie
aansprakelijk is als er schade ontstaat. Deze voorwaarden worden vastgelegd voordat de looptijd van
de erfpacht ingaat. Op deze manier weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn.

2 / 11

Aanvullingen: bijzondere bepalingen in de akte
Op het moment dat Staatsbosbeheer een terrein in erfpacht uitgeeft, worden de voorwaarden van het
erfpachtcontract vastgelegd. Omdat iedere situatie weer anders is, worden er naast algemene
voorwaarden ook bijzondere bepalingen afgesproken. De bijzondere bepalingen zijn de afspraken op
maat over bijvoorbeeld het gebruik en beheer van het gebouw en over de canon. De bijzondere
bepalingen worden opgenomen in de erfpachtakte. Deze akte wordt bij de notaris door alle partijen
getekend en daarna bij het kadaster ingeschreven. Inschrijving bij het kadaster maakt het stuk
openbaar, zodat ook anderen (bijvoorbeeld toekomstige erfpachters) de afspraken kunnen inzien.
Samen met de Algemene Voorwaarden 2015 bevat de erfpachtakte alle afspraken die, naast de
wettelijke regels voor erfpacht en recht van opstal, van toepassing zijn. Bij een verschil tussen de
Algemene Voorwaarden 2015 en de bijzondere bepalingen zijn de bijzondere bepalingen
doorslaggevend.

Contact
We gaan een overeenkomst met de erfpachter aan voor dertig jaar. Na ondertekening van het contract
zult u als erfpachter niet dagelijks met Staatsbosbeheer te maken hebben. Wel informeert
Staatsbosbeheer u jaarlijks over de aanpassing van de canon. En als er van uw kant wijzigingen zijn
gedurende de looptijd van uw erfpacht (u wilt bijvoorbeeld uw woning of bedrijf verhuren of verbouwen,
of aan iemand anders verkopen) dan heeft u hierover ook contact met Staatsbosbeheer. Ook spreken
we – ruim voordat de looptijd van uw contract eindigt – af hoe we daarna verder gaan.
Als erfpachter heeft u te maken met verschillende medewerkers van Staatsbosbeheer. De beheerder van
de beheereenheid van Staatsbosbeheer waarin uw erfpachtgrond ligt, is uw eerste aanspreekpunt voor
bijvoorbeeld schadeherstel of grenscontroles. Verder heeft u een eigen contactpersoon bij
Staatsbosbeheer, voor vragen en advies over (de voorwaarden in) uw erfpachtcontract.

Vragen?
•

Op onze website vindt u de meest actuele informatie: www.staatsbosbeheer.nl/erfpacht.

•

U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres erfpacht@staatsbosbeheer.nl.

•

Ook kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon van Staatsbosbeheer.
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ALGEMENE VOORWAARDEN IN VIER CATEGORIEËN
De Algemene Voorwaarden 2015 zijn onder te verdelen in vier categorieën:
1. Gebruik van de gronden en gebouwen
2. Waarde, vergoedingen en kosten
3. Risico en aansprakelijkheid
4. Beëindiging, voortzetting en verkoop
Hieronder vindt u per categorie een uitleg. Waar mogelijk is een verwijzing opgenomen naar het
betreffende artikel uit de Algemene Voorwaarden 2015.

1. Gebruik van de gronden en gebouwen
De erfpachter krijgt de gronden en gebouwen in gebruik, terwijl Staatsbosbeheer eigenaar blijft. Partijen
leggen de afspraken over het gebruik over en weer vast.
Gebruik (Zie artikel 18, 19 en 20)
Staatsbosbeheer heeft als taak zijn gebieden op een natuurvriendelijke manier te beheren en te
beschermen. Andere personen in het gebied houden zich ook aan deze gebruiksregels. In het belang
van de natuur en omgeving leggen we daarom vast hoe de gronden en gebouwen door erfpachters
gebruikt mogen worden (bijvoorbeeld als woning, recreatiewoning of bedrijf). Dit biedt de erfpachter
rechtszekerheid en geeft alle betrokkenen de zekerheid dat zij zo min mogelijk schade of hinder
ondervinden van het gebruik van een ander. Uiteraard moet het werkelijke gebruik overeenkomen met
wat in de akte is vastgesteld. Staatsbosbeheer kan nagaan of de erfpachter de gemaakte afspraken
ook nakomt. Om verwaarlozing te voorkomen mogen de gebouwen niet langdurig leegstaan.
Toestemming (Zie artikel 2, en artikel 18 tot en met 24)
Om de omgeving en het gebouw te beschermen, mag een erfpachter alleen iets veranderen aan de
gronden en gebouwen wanneer Staatsbosbeheer vooraf toestemming geeft. Denk bijvoorbeeld aan:
verbouwen of uitbreiden, het gebruik wijzigen, grond weggraven of bomen kappen. Wanneer een
erfpachter plannen heeft voor verandering, toetst Staatsbosbeheer of deze plannen passen binnen het
contract en in het bestaande landschap. Overigens heeft de erfpachter in veel gevallen ook
toestemming van de gemeente nodig voor een verbouwing of wijziging in het gebruik.
Toestemming bij juridische veranderingen (Zie artikel 35)
Ook juridische veranderingen, bijvoorbeeld verkoop, splitsing of verhuur, zijn alleen mogelijk na
schriftelijke toestemming. Staatsbosbeheer kijkt ook in dit geval of de plannen passen bij het landschap
en de langetermijndoelen van het terrein, en kan eventueel (financiële) voorwaarden stellen aan de
toestemming (denk aan een verhoging van de canon als een woning een andere bestemming krijgt,
bijvoorbeeld als hotel). Wanneer u niet binnen een jaar gebruikmaakt van een verleende toestemming,
komt deze te vervallen. Voor het afsluiten van een hypotheek is overigens geen toestemming van
Staatsbosbeheer nodig. Bij juridische veranderingen ontvangt Staatsbosbeheer een kopie van de
getekende stukken, om op de hoogte te blijven van de nieuwe situatie.
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Voorkeursrecht Staatsbosbeheer (Zie artikel 36)
Soms zijn veranderingen in de omgeving voor Staatsbosbeheer aanleiding om terreinen of gebouwen
weer zelf te beheren. Wanneer een erfpachter toestemming vraagt voor een ‘juridische verandering’ (zie
vorige alinea) kan Staatsbosbeheer gebruikmaken van zijn voorkeursrecht. Het voorkeursrecht houdt in
dat we als eerste de mogelijkheid hebben de erfpacht terug te kopen.
Onderhoud (Zie artikel 21)
Goed onderhouden terreinen en gebouwen zijn in het belang van de natuur, de omgeving en de
cultuurhistorische waarde van de gebouwen, maar ook in het (financiële) voordeel van de erfpachter bij
verkoop. In de algemene voorwaarden is vastgelegd dat de erfpachter verplicht is de grond en
gebouwen goed te onderhouden.
Schadebestrijding (Zie artikel 22)
Als wilde dieren teveel schade dreigen toe te brengen aan het terrein of de gebouwen, kan
Staatsbosbeheer besluiten jacht toe te staan om verdere schade te voorkomen. Hiervan stellen we een
erfpachter vooraf op de hoogte. Verder is het niet toegestaan om te jagen op de erfpachtterreinen.
Openbare voorzieningen (Zie artikel 23)
Soms moeten er op het terrein werkzaamheden plaatsvinden voor openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld
omdat er een (glasvezel)kabel of leiding moet worden aangelegd of vervangen. In de algemene
voorwaarden is bepaald dat een erfpachter daar bij voorbaat toestemming voor geeft. Staatsbosbeheer
ontvangt als eigenaar de eventuele vergoeding, en vergoedt op zijn beurt aan de erfpachter zijn
eventuele directe schade.
Toegang personeel (Zie artikel 24)
Als erfpachter mag u ervan uitgaan dat medewerkers van Staatsbosbeheer niet zomaar op uw
erfpachtterrein komen. Soms is het echter nodig om werkzaamheden op het terrein uit te voeren,
bijvoorbeeld in verband met onderhoud aan de terreinen eromheen, of met het oog op de veiligheid.
Een van onze medewerkers neemt dan contact op om een afspraak te maken. Alleen in urgente
gevallen (bijvoorbeeld wanneer een boom dreigt om te vallen op een weg) hebben de medewerkers
toegang tot het terrein zonder afspraak vooraf. Toegang tot gebouwen is in alle gevallen alleen mogelijk
nadat een afspraak is gemaakt.

2. Waarde, vergoedingen en kosten
In de voorwaarden staan afspraken over de manier waarop de hoogte van de canon wordt bepaald, en
hoe deze regelmatig wordt aangepast. Daarnaast is vastgelegd wie welke kosten draagt, en welke
vergoedingen gelden als het erfpachtrecht niet wordt verlengd.
Hoe wordt de canon bepaald?
De gebruiksvergoeding die u voor de erfpacht en het recht van opstal betaalt (de canon) is het resultaat
van een rekensom. Daarbij wordt de waarde van wat u in erfpacht krijgt vermenigvuldigd met een
bepaald percentage: het canonpercentage. Wanneer u een erfpacht- en opstalcontract krijgt, wordt u de
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eigenaar van de gebouwen. Daarom betaalt u een prijs voor die gebouwen. Vervolgens hoeft u
natuurlijk niet ook nog een gebruiksvergoeding voor die gebouwen te betalen. U betaalt dan dus alleen
een canon voor het gebruik van de grond.
Soms worden zowel de grond als de gebouwen in erfpacht gegeven. Er wordt dan géén recht van opstal
gevestigd en u wordt géén eigenaar van de gebouwen. U betaalt dan een canon voor zowel de grond
als de gebouwen. In de hierna volgende voorbeelden gaan we uit van erfpacht en opstal, waarbij u
erfpachter bent van (alleen) de grond en de gebouwen in eigendom heeft.
Methodes om de canon te berekenen (Zie de erfpachtakte en artikel 8)
De methode om de canon te berekenen wordt in de erfpachtakte vermeld. Die methode hangt af van
wat er in erfpacht wordt gegeven. De twee meest gebruikte vormen van canonberekening bij
Staatsbosbeheer zijn die voor woningen en die voor de zakelijke markt (‘niet-woningen’).
Waardebepaling grond bij eerste uitgifte (Zie artikel 9)
Bij de eerste vestiging van een recht van erfpacht wordt de marktwaarde van de erfpachtzaak door (of in
opdracht van) Staatsbosbeheer vastgesteld. Op grond van deze waarde bepaalt Staatsbosbeheer de
canon bij uitgifte in erfpacht.
Canonberekening ‘niet-woning’
Voor de zakelijke markt (‘niet-woningen’) bestaat het canonpercentage uit de rente, vermeerderd met
één procent (1,0%) vaste toeslag: canonpercentage = rente + 1,0%. Dit percentage vermenigvuldigd
met de marktwaarde van de grond geeft de canon. De rente wordt gebaseerd op het rentepercentage
voor tienjarige Staatsobligaties. Om grote jaarlijkse verschillen te voorkomen worden het rente- en
inflatiepercentage gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen tien kalenderjaren.
Bijvoorbeeld: stel dat de marktwaarde van de grond is getaxeerd op € 200.000 en dat de rente
3,5% is. Dan is het canonpercentage 4,5% (3,5% + 1,0%). De canon bedraagt dan € 9.000 per
jaar:

Getaxeerde grondwaarde

€ 200.000

Grondwaarde voor canonberekening

€ 200.000

Rentepercentage
Toeslag
Canonpercentage

3,5%
1,0%
4,5%

+

Canon per jaar: waarde € 200.000 x canonpercentage 4,5% = € 9.000

Canonberekening woning
Voor woningen bestaat het canonpercentage uit de rente, verminderd met de inflatie en vermeerderd
met anderhalf procent (1,5%) vaste toeslag: canonpercentage = rente – inflatie + 1,5%. Bij een woning
is, anders dan bij 'niet-woningen', 75% van de grondwaarde de basis voor de canonberekening. Het
canonpercentage vermenigvuldigd met 75% van de marktwaarde van de grond geeft de canon. Ook
hier geldt dat de rente gebaseerd wordt op het rentepercentage voor tienjarige Staatsobligaties en dat
het rente- en inflatiepercentage op het gemiddelde van de afgelopen tien kalenderjaren worden
gebaseerd om grote jaarlijkse verschillen te voorkomen.
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Bijvoorbeeld: stel dat de marktwaarde van de grond is getaxeerd op € 200.000 en dat de rente
3,5% is. Uitgaande van een inflatie van 1,5% is het canonpercentage 3,5% (3,5% -/- 1,5%
inflatie + 1,5% toeslag). De canon bedraagt dan € 5.250 per jaar:

Getaxeerde grondwaarde
Vermindering 25%

€ 200.000
€ 50.000

Grondwaarde voor canonberekening

€ 150.000

-

Rentepercentage
Inflatie
Toeslag
Canonpercentage

3,5%
1,5%
1,5%
3,5%

-

+

Canon per jaar: waarde € 150.000 x canonpercentage 3,5% = € 5.250
Vast canonpercentage (Zie artikel 1 van de erfpachtakte)
De erfpachter kan bij aanvang van het contract (eenmalig) kiezen om het canonpercentage vast te laten
leggen voor de gehele looptijd van het contract (30 jaar). In dat geval wordt het canonpercentage
verhoogd met één procent (1%). Dit betekent in het bovenstaande voorbeeld ‘woning’ dat het
canonpercentage (3,5% + 1%=) 4,5% bedraagt. Overigens wordt ook bij een vast canonpercentage de
canon jaarlijks geïndexeerd en elke tien jaar aangepast aan de dan geldende marktwaarde van de
grond (zie ook hieronder).
Aanpassing canon (Zie artikel 7, 10 en 11)
De canon wordt op twee manieren gewijzigd:
1. Elk jaar wordt de canon aangepast aan de inflatie. Dit wordt ‘canon-indexering’ genoemd.
2. Elke tien jaar wordt de canon opnieuw bepaald, aan de hand van de dan geldende marktwaarde van
de grond en het dan geldende canonpercentage. Dit wordt ‘periodieke canonherziening’ genoemd.
Bij een periodieke canonherziening wordt de gestegen of gedaalde marktwaarde van de grond
doorberekend in de canon. Op dat moment wordt ook het canonpercentage opnieuw vastgesteld –
behalve als u bij aanvang van het contract heeft gekozen voor een vast canonpercentage.
Staatsbosbeheer doet een canonvoorstel aan de erfpachter.
Dempingsregeling (Zie artikel 11)
De dempingsregeling zorgt ervoor dat de stijging of daling van de canon wordt gedempt op het moment
van canonherziening. Deze regeling maakt de hoogte van de canon dus voorspelbaarder. Om de
demping te berekenen, vergelijken we de ‘nieuwe grondwaarde’ (de huidige marktwaarde van de grond)
met de ‘geïndexeerde oude grondwaarde' (dit is de marktwaarde die de grond had bij de uitgifte in
erfpacht of bij de vorige herziening, aangepast aan de inflatie). Met behulp van deze geïndexeerde oude
grondwaarde berekenen we de minimale en maximale nieuwe waarde, waarop de hoogte van de canon
wordt gebaseerd:
-

Het waardevoorstel dat Staatsbosbeheer doet (de grondwaarde voor de nieuwe canon) kan niet
hoger zijn dan 130% van de geïndexeerde oude grondwaarde, ook al is de nieuwe grondwaarde in
werkelijkheid hoger;

-

Het waardevoorstel dat Staatsbosbeheer doet (de grondwaarde voor de nieuwe canon) kan niet
lager zijn dan 70% van de geïndexeerde oude grondwaarde, ook al is de nieuwe grondwaarde in
werkelijkheid lager;

-

In alle andere gevallen is het waardevoorstel van Staatsbosbeheer gelijk aan de vastgestelde nieuwe
grondwaarde.
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Bijvoorbeeld: stel dat de marktwaarde van de grond onder een woning bij de vorige herziening
(10 jaar geleden) €150.000 was. Deze waarde wordt aangepast aan de inflatie over de
afgelopen 10 jaar (indexering); stel dat deze inflatie uiteindelijk uitkomt op gemiddeld 1,5% per
jaar. Dan bedraagt de 'geïndexeerde oude grondwaarde' op dit moment €174.000. De
dempingsregeling bepaalt dat het waardevoorstel in dit voorbeeld niet meer kan bedragen dan
€226.000 (want dit is 130% van de geïndexeerde oude grondwaarde) en niet minder dan
€122.000 (want dit is 70% van de geïndexeerde oude grondwaarde):

Betaling canon (Zie artikel 14, 15 en 16)
De erfpachter voldoet de canon in maandelijkse termijnen via een automatische incasso. De canon
moet op tijd betaald worden en kan niet worden gecompenseerd of verrekend met eventuele andere
openstaande bedragen. Als een erfpachter zijn canon niet betaalt, kan dat uiteindelijk leiden tot
opzegging van de erfpacht door Staatsbosbeheer.
Kosten vestiging (Zie artikel 47)
De erfpachter betaalt de kosten voor het vastleggen of verlengen van de erfpacht. Denk aan
notariskosten, overdrachtsbelasting, kadasterkosten en kosten van de adviseurs (bijvoorbeeld financieel
adviseurs) die de erfpachter inschakelt.
Lasten (Zie artikel 13)
De erfpachter betaalt de belastingen en heffingen over de grond en de gebouwen.
Vergoeding bij einde erfpacht (Zie artikel 44)
De looptijd van een erfpachtcontract is gewoonlijk dertig jaar. Daarna kan er verlenging plaatsvinden.
Wanneer het erfpachtcontract niet wordt verlengd, dan geeft het contract uitsluitsel over de vergoeding
die de erfpachter ontvangt voor de gebouwen, werken en beplantingen. Als de gebouwen eigendom van
de erfpachter zijn, koopt Staatsbosbeheer de gebouwen feitelijk van de erfpachter. Wanneer we hebben
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afgesproken dat er géén vergoeding wordt betaald – dit is incidenteel het geval – dan staat dit expliciet
in de bijzondere voorwaarden vermeld.

3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
De afspraken over aansprakelijkheid maken duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Staatbosbeheer
blijft eigenaar van de grond, en heeft daarom bepaalde verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd draagt de
erfpachter als gebruiker van de grond ook een groot deel van de verantwoordelijkheden en risico’s.
Risico grond en gebouwen (Zie artikel 6)
Vanaf het moment dat de erfpachtakte bij de notaris is getekend, is de erfpachter verantwoordelijk voor
de gebouwen en de grond die hij in erfpacht krijgt. Vanaf dat moment draagt de erfpachter ook het
risico, mocht er iets gebeuren (zoals brand of stormschade). De feitelijke staat van de erfpachtzaak en
de gebouwen wordt vastgelegd in een (bouwkundig) rapport of proces verbaal. Dit rapport wordt aan de
akte gehecht. Een erfpachter neemt het gebouw niet in gebruik voordat de akte is ondertekend, tenzij
Staatsbosbeheer daar bij uitzondering toestemming voor geeft. In dat laatste geval draagt de erfpachter
het risico vanaf het moment dat hij het gebouw in gebruik neemt. De verantwoordelijkheid van de
erfpachter geldt voor de duur van de erfpacht.
Omschrijving feitelijke situatie (Zie artikel 4)
Het is voor de erfpachter en voor Staatsbosbeheer van belang om de situatie ter plekke goed in kaart te
brengen, voordat het erfpachtcontract wordt getekend. Als de omschrijving van de grond of de
gebouwen in de akte afwijkt van de feitelijke situatie (bijvoorbeeld als het aantal vierkante meters in
werkelijkheid minder is dan wat in de akte staat) kan geen van beide partijen een schadevergoeding of
canonwijziging claimen. Bovendien controleren we gedurende de looptijd van het contract of gemaakte
afspraken, bijvoorbeeld over de grenzen van het terrein, worden nagekomen.
Verzekeringen (Zie artikel 6 en 30)
De erfpachter zorgt zelf voor de nodige verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering en een
opstalverzekering. Het is belangrijk om de erfpachtzaak verzekerd te hebben zodra het risico van
Staatsbosbeheer op de erfpachter overgaat.
Gebreken (Zie artikel 25)
Bestaande gebouwen zijn gebouwen met een verleden. Dat brengt met zich mee dat zich in de loop der
tijd gebreken kunnen voordoen. Dit is voor risico van de erfpachter. Voordat het erfpachtcontract wordt
getekend, kunnen beide partijen daarom de staat van de gebouwen en de grond onderzoeken. Bekende
gebreken worden meegewogen in de waardebepaling. Ook kan het van belang zijn om te onderzoeken
of er verontreiniging aanwezig is.
Verwachtingen over het gebruik (Zie artikel 17)
Soms voldoet het gebruik in de praktijk niet aan de verwachtingen die de erfpachter had, of zijn er in de
loop van de erfpachtperiode omstandigheden waardoor de erfpachter niet optimaal gebruik kan maken
van de grond of gebouwen. De canon wordt in zulke gevallen niet verminderd of teruggegeven, tenzij
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die omstandigheden veroorzaakt zijn door grove schuld van Staatsbosbeheer. Het is dus van belang om
vooraf goed te overleggen over de gebruiksmogelijkheden, zodat teleurstellingen worden voorkomen.
Schade en herstel (Zie artikel 26 tot en met 33)
Het is in ieders belang dat de terreinen en gebouwen goed worden onderhouden en niet vervuild raken.
Mocht er sprake zijn van schade, dan stelt de erfpachter Staatsbosbeheer hiervan zo spoedig mogelijk
op de hoogte. In de meeste gevallen zal de erfpachter (of zijn verzekering) de kosten dragen om de
aangerichte schade te herstellen. Dat geldt ook voor brand- of stormschade. De erfpachter is verder
verantwoordelijk voor eventuele schade aan de grond (bijvoorbeeld door het lekken van olie) tenzij deze
schade is ontstaan door een tekortkoming of onrechtmatige daad die Staatsbosbeheer kan worden
toegerekend. Als de erfpachter de schade niet zelf herstelt, kan dat in extreme gevallen uiteindelijk ook
leiden tot het opzeggen van de erfpacht.
Meer dan één erfpachter (Zie artikel 3)
Als er meerdere erfpachters zijn van één erfpachtzaak, dan is ieder van hen aansprakelijk voor het
geheel. Zij zijn dus ieder apart verplicht om aan alle afspraken te voldoen, zoals het betalen van de
canon. Hoe de canon tussen de erfpachters onderling wordt verrekend, bepalen de erfpachters zelf.

4. Beëindiging, voortzetting en verkoop
Tot slot zijn er afspraken over de manier waarop de erfpacht kan worden beëindigd, verlengd of
overgedragen op iemand anders.
Beëindiging of voortzetting (Zie artikel 38)
Het erfpachtcontract eindigt na dertig jaar. De meeste overeenkomsten worden vervolgens opnieuw
voor dertig jaar aangegaan of verlengd. Uiterlijk vijf jaar voordat het contract afloopt, bekijken we of er
redenen zijn om het contract niet voort te zetten. Dat is het geval als voortzetting van het
erfpachtcontract strijdig is met de doelstellingen van Staatsbosbeheer en de (langetermijn)plannen voor
het gebied. Ook de erfpachter zelf kan de erfpacht beëindigen als het contract afloopt. Als de
erfpachter kiest voor beëindiging, dan meldt hij dat uiterlijk twee jaar van tevoren aan Staatsbosbeheer.
Als beide partijen de erfpacht willen voortzetten, kan het contract worden verlengd of opnieuw worden
uitgegeven. Staatsbosbeheer doet vervolgens uiterlijk een jaar voordat het contract afloopt een nieuw
contractvoorstel. Let op: bij het opnieuw aangaan van een erfpachtcontract bent u als erfpachter
mogelijk overdrachtsbelasting verschuldigd. Informeer hier tijdig naar.
Vergoeding bij beëindiging (Zie artikel 41 tot en met 44)
In het erfpachtcontract hebben beide partijen vooraf vastgelegd wat er gebeurt als de erfpacht eindigt
en er geen nieuw erfpachtcontract wordt aangegaan. Hier horen ook afspraken bij over de overdracht
van de gebouwen, werken en beplantingen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken draagt de erfpachter
de gebouwen over aan Staatsbosbeheer (al dan niet tegen vergoeding) of moeten de gebouwen worden
gesloopt. Het contract geeft uitsluitsel over de vergoeding die de erfpachter ontvangt voor de
gebouwen. Soms krijgt een erfpachter tijdens de looptijd van zijn contract wel toestemming om een
nieuw gebouw te bouwen, maar spreken we af dat dit gebouw niet wordt vergoed bij beëindiging van het
contract.
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Tussentijdse beëindiging (Zie artikel 34, 32 en 39)
Het erfpachtcontract kan tussentijds niet eenzijdig worden beëindigd. Hiervoor gelden drie
uitzonderingen. Ten eerste kan de erfpachter het contract elk moment laten eindigen nadat
Staatsbosbeheer aangeeft dat de erfpacht niet verlengd wordt na afloop van het contract. Ten tweede
kan Staatsbosbeheer het contract ontbinden als een erfpachter niet aan zijn verplichtingen voldoet
(bijvoorbeeld door de canon niet te betalen of schade niet te herstellen). Tot slot kan het in
uitzonderlijke gevallen nodig zijn om de erfpacht te beëindigen als sprake is van een zwaarwegend
algemeen belang, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe woonwijk of een rondweg. In dat geval krijgt
de erfpachter de schade vergoed op dezelfde wijze als bij onteigening.
Verkoop erfpacht (Zie artikel 36 en 37)
Een erfpachter kan zijn erfpachtrecht verkopen aan een derde partij. Hiervoor is vooraf schriftelijke
toestemming nodig van Staatsbosbeheer. Op dat moment kan Staatsbosbeheer gebruikmaken van zijn
voorkeursrecht. Daarom is het van belang om in een vroeg stadium contact met ons op te nemen. Op
die manier kan de verkopende erfpachter bovendien aan zijn plicht voldoen om de koper goed te (laten)
informeren over de afspraken. De makelaar speelt hierin ook een belangrijke rol. De hoogte van de
koopsom wordt bepaald door verkoper en koper samen (vraag en aanbod). Mede op basis van de
hoogte van de canon bepaalt een koper hoeveel hij wil betalen voor de opstal(len) en het erfpachtrecht
samen. De canon wijzigt niet als gevolg van de verkoop (behalve bij verkoop aan een rechtspersoon).
Wel vervallen eventuele betalingskortingen die een persoonlijk recht van de oude erfpachter waren
(bijvoorbeeld de ingroeiregeling). Bij verkoop gaan alle verplichtingen en voorwaarden die bij de erfpacht
horen over op de nieuwe erfpachter. Ook de bijzondere bepalingen moeten allemaal in de notariële
akte worden opgenomen. Mocht dat niet gebeuren, dan is de verkoper een boete verschuldigd.

TOT SLOT
Wij hopen dat deze toelichting u een goed beeld geeft van de Algemene Voorwaarden 2015 die
Staatsbosbeheer voor erfpacht hanteert. De algemene voorwaarden zijn weliswaar juridisch van aard,
maar zijn bedoeld om goede afspraken te maken die duidelijkheid en zekerheid geven.
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon van
Staatsbosbeheer. Ook kunt u ons bereiken via het e-mailadres erfpacht@staatsbosbeheer.nl.
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