
 

 

 

Bijlage 1: Toetsingscriteria 

 

Bij de toetsing van activiteiten aan het plan, zal worden getoetst aan onder meer de 

volgende specifieke en algemene criteria voor ontwikkeling en beheer van activiteiten 

die binnen de bestemmingen zijn toegestaan. 
 

1. Specifieke toetsingscriteria  

 

1.1. Natura 2000 

De ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt door dit plan kunnen met zekerheid 

geen significant negatief gevolg hebben voor de instandhoudingdoelstellingen van het 

Natura 2000 gebied Veluwerandmeren, waarin en –aan dit plangebied gelegen is. 

Bouwactiviteiten, gebruiksverruimingen, functieveranderingen en werken en werk-

zaamheden die in ruimte, tijd of naar de aard van hun intensiteit anders worden dan 

eerder vergund door Gedeputeerde Staten van Flevoland, zullen alsnog dienen te 

worden getoetst onder de Natuurbeschermingswet. In die gevallen zal de gemeente 

via het omgevingsloket aanvragers in contact brengen met het bevoegd gezag voor 

vooroverleg over de vergunningprocedure en vergunbaarheid. 

 

1.2. Omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

1.2.1 Algemeen 

De beleidskeuze ten aanzien van de hoofdfuncties (landbouw, natuur en landschap) 

en de toegevoegde functies in het buitengebied heeft consequenties ten aanzien van 

de toelaatbaarheid van activiteiten die uit oogpunt van de verschillende functies wor-

den ondernomen. Bij de toetsing hiervan is het "evenredigheidsbeginsel" van toepas-

sing. Dit houdt met name in dat bij de toetsing dient te worden beoordeeld of het posi-

tieve effect van de activiteit opweegt tegen de negatieve gevolgen voor de andere 

functies. Voor een aantal specifieke bestemmingen geldt aanvullend het volgende. 

 

1.2.2 Omgevingsvergunning binnen de bestemming “Natuur” 

Voor toetsing van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist ten be-

hoeve van een bepaalde functie wordt uitgegaan van het beginsel dat geen oneven-

redige aantasting mag plaatsvinden van de natuur- en landschapsfunctie. 

Voor de in artikel 3.3.1 onder a tot en met f genoemde activiteiten zullen uitsluitend 

omgevingsvergunningen worden verleend, indien de activiteiten worden uitgevoerd in 

het kader van natuurbeheer. 

 

1.2.3 Omgevingsvergunning binnen de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie” 

Binnen de archeologisch waardevolle gebieden zal een omgevingsvergunning alléén 

worden verleend indien er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorko-

mende archeologische waardevolle terreinen en elementen. 

De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek of de provinciaal archeoloog 

zal om advies worden gevraagd. 

 

1.3. Wegverkeerslawaai 

a De bouw of uitbreiding van geluidsgevoelige gebouwen, dan wel functiewijziging 

van een niet-geluidsgevoelig gebouw in een geluidgevoelig gebouw, zal binnen de 

geluidszone alleen kunnen worden toegepast als er akoestisch gezien geen on-

gunstiger situatie optreedt. 



 

b Indien een nu niet zoneplichtige weg alsnog zoneplichtig wordt in de zin van de 

Wet geluidhinder of indien bij het aan- of verleggen van wegen dit noodzakelijk is, 

zal een gebiedsaanduiding ‘geluidzone - weg’ moeten worden gegeven. 

c Als verkeersontwikkelingen op wegen binnen de planperiode aanleiding geven tot 

wijzigingen, zodanig dat de geluidbelasting op 10 meter uit de as van de meest 

nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of meer bedraagt, dan zal langs de betreffende 

weg(en) eveneens een gebiedsaanduiding ‘geluidzone - weg’ worden gelegd. 

d Als verkeersontwikkelingen op wegen binnen de planperiode aanleiding geven tot 

vermindering van de verkeersintensiteit, kan de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - 

weg’ ook (gedeeltelijk) worden verwijderd. 

 

1.4. Vrijwaringszone dijken 

a Het afwijken met een omgevingsvergunning voor het toestaan van bouwwerken 

ten behoeve van de basisbestemming, zal alleen kunnen worden toegestaan als 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming, ophoging, verbre-

ding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen 

waterkering. 

b Ten behoeve van de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het 

doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering, alsmede na het 

onherroepelijk worden van de definitieve vrijwaringszone, kan een nieuwe ge-

biedsaanduiding ‘vrijwaringszone - dijk’ worden aangegeven dan wel kan de be-

staande gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone - dijk’ worden verwijderd. 

 

1.5. Archeologische waarden 

Als door aanvullend historisch onderzoek hogere dan wel lagere archeologische 

waarden van terreinen naar voren komen, dan kan de dubbelbestemming "Waarde - 

Archeologie 5" voor de betreffende gronden en gebouwen worden aangebracht, dan 

wel gewijzigd in een andere bestemming ”Waarde - Archeologie X”. 

 

2. Algemene toetsingscriteria 

Rangorde: 

ondergeschikte doeleinden mogen geen ernstige afbreuk doen aan bovengeschikte 

doeleinden. Onder- en nevengeschikte doeleinden mogen geen onevenredige afbreuk 

aan elkaar doen. 

 

Bebouwingsbeeld: 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en ande-

re gebruiksvormen, dient gestreefd te worden naar het in stand houden c.q. tot stand 

brengen van een, in stedenbouwkundig en landschappelijk opzicht, samenhangend 

bebouwingsbeeld. 

Bij afwijking van de maatvoeringseisen zal hierop worden gelet. Voorts moet in zijn al-

gemeenheid verstening van het buitengebied zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit 

geldt met name in relatie tot toegevoegde functies. 

 

Woonsituatie: 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en ande-

re gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het in stand houden c.q. 

garanderen van een redelijke lichttoetreding en een redelijk uitzicht, alsmede de aan-

wezigheid van voldoende privacy. 

 



 

Verkeersveiligheid: 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en ande-

re gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het in stand houden c.q. 

tot stand brengen van een verkeersveilige situatie. 

 

Sociale veiligheid: 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en ande-

re gebruiksvormen, dient voorkomen te worden dat een ruimtelijke situatie ontstaat die 

onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

 

Milieusituatie: 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en ande-

re gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals 

hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. 

In het bijzonder dient bij de situering en omvang van milieubelastende functies erop te 

worden gelet dat de mogelijke uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige func-

ties zo weinig mogelijk wordt beperkt. Omgekeerd dient er bij uitbreiding of nieuwves-

tiging van milieugevoelige functies op te worden gelet dat bestaande milieubelastende 

functies zo weinig mogelijk in hun functioneren worden beperkt. 

 

Openbare nutsleidingen: 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en ande-

re gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met een doelmatig en veilig 

functioneren van nutsleidingen. 

Dit dient, waar nodig, te resulteren in het aanhouden van het bouwvrije afstand en met 

name voor hoofdtransportleidingen. 

 

Gebruiksmogelijkheden: 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en ande-

re gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkhe-

den binnen andere bestemmingen, indien deze daardoor kunnen worden beïnvloed. 

 

Landschappelijke waarden: 

ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, werken en andere ge-

bruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het in stand houden c.q. het tot 

stand brengen van de landschappelijke waarden van het buitengebied. 

 

Natuurlijke waarden: 

ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, werken en andere 

gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het in stand houden c.q. het 

tot stand brengen van de natuurlijke waarden van het buitengebied. 

 

Cultuurhistorische waarden: 

ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, werken en andere ge-

bruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het in stand houden c.q. het 

herstel van de cultuurhistorische c.q. archeologische en cultuurhistorische waarden 

van het buitengebied. 


