
 

 

 

Bijlage 1: Specifieke toetsingscriteria  

Toetsingscriteria voor ontwikkeling en beheer van activiteiten die binnen de be-

stemmingen zijn toegestaan. Bij de toetsing van activiteiten aan het plan, zal 

worden getoetst aan onder meer de volgende specifieke en algemene criteria. 

 

Overgangsrecht gebruik 

1. 1. Speciale Beschermingszone Vogelrichtlijn 

 

De bouw van hoge obstakels, zoals antennemasten, zal niet worden toegestaan bin-

nen de externe invloedszones vanaf de grenzen van de aangewezen dan wel de 

daarvoor in aanmerking komende Speciale Beschermingszones IJsselmeer, Ketel-

meer en Vossemeer en Drontermeer in het kader van de Vogelrichtlijn. Bouwactivitei-

ten, gebruiksverruimingen, functieveranderingen en werken, geen bouwwerken zijnde, 

en werkzaamheden die, gebleken uit een onderzoek, mogelijk een storende invloed 

met significante gevolgen kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstelling van de 

Speciale Beschermingszones, zullen getoetst moeten worden aan de te beschermen 

waarden. De wijze van toetsing vindt plaats door toepassing van het afwegingskader 

van de Habitatrichtlijn. 

 

1.2. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

 

1. 2. 1 Algemeen 

 

De beleidskeuze ten aanzien van de hoofdfuncties (Bos en Natuur) en de toegevoeg-

de functies in het buitengebied heeft consequenties ten aanzien van de toelaatbaar-

heid van activiteiten die uit oogpunt van de verschillende functies worden onderno-

men. Bij de toetsing hiervan is het "evenredigheidsbeginsel" van toepassing. Dit houdt 

met name in dat bij de toetsing dient te worden beoordeeld of het positieve effect van 

de activiteit opweegt tegen de negatieve gevolgen voor de andere functies. Voor de 

bestemmingen ‘Bos’ en ‘Natuur’ geldt aanvullend het volgende. 

 

1. 2.2. De omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden binnen de bestemminqen ‘Bos’ en ‘Natuur’ 

 

Voor toetsing van vergunningplichtige activiteiten ten behoeve van een bepaalde func-

tie wordt uitgegaan van het beginsel dat geen onevenredige aantasting mag plaats-

vinden van de natuur- en landschapsfunctie. Voor de in de bestemmingen genoemde 

activiteiten zullen uitsluitend vergunningen worden verleend, indien de activiteiten 

worden uitgevoerd in het kader van natuurbeheer. 

 

1. 3 Nutsleidingen 

 

a. Bij het toelaten en de situering van bouwwerken zal er op worden gelet dat 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functi-

oneren van bovengrondse nutsleidingen. Binnen de beheersstrook zal een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden alleen worden verleend indien de belangen in verband 

met de betrokken leiding zich hier niet tegen verzetten. Alvorens een omge-



 

 

vingsvergunning verleend kan worden, dient advies ingewonnen te worden bij 

de leidingbeheerder. 

b. Ten behoeve van de aanleg of het verleggen van openbare nutsleidingen kan 

de dubbelbestemming worden verwijderd, dan wel kan een nieuwe dubbelbe-

stemming worden aangegeven. Bij het aanleggen of het verleggen van nuts-

leidingen zal worden getoetst aan de veiligheid, de gevolgen voor het land-

schap, het reliëf en de belemmeringen voor overige functies en de 

voorzienbare nieuwe infrastructuur.  

 

1. 4. Spoorweglawaai 

 

De wijzigingsbevoegdheid om de begrenzing van de gebiedsaanduiding ‘geluidszone - 

spoorweg’ te wijzigen kan worden toegepast, indien er vanwege een wijziging van de 

feitelijke inrichting van een spoorweg of een toe- of afname van het treinverkeer spra-

ke is van een noodzakelijke verbreding of versmalling van de geluidszone. 

 

1. 5. Wegverkeerslawaai 

 

a. De bouw of uitbreiding van geluidsgevoelige gebouwen, dan wel functiewijzi-

ging van een niet-geluidsgevoelig gebouw in een geluidgevoelig gebouw, zal 

binnen de gebiedsaanduiding ‘geluidszone - wegen’ alleen kunnen worden 

toegepast als er akoestisch gezien geen ongunstiger 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 noodza-

kelijk is, zal de gebiedsaanduiding ‘geluidszone - wegen’ moeten worden ge-

geven. 

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 48 dB of meer bedraagt, dan zal langs de betref-

fende weg(en) eveneens de gebiedsaanduiding ‘geluidszone - wegen’ worden 

gelegd. 

d. Als verkeersontwikkelingen op wegen binnen de planperiode aanleiding geven 

tot vermindering van de verkeersintensiteit, kan de gebiedsaanduiding ‘ge-

luidszone - wegen’ ook (gedeeltelijk) worden verwijderd. 

 

1.6. Waterstaat - Waterkering 

 

a. Een omgevingsvergunning voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten behoeve van de basisbestemming, zal alleen kunnen worden ver-

leend als geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming, op-

hoging, verbreding 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, alsme-

de na een aanpassing van de beschermingszone, kan een nieuwe begrenzing 

van de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ op de verbeelding wor-

den aangegeven. 

 

 



 

 

1. 7. Wegen 

a. Een omgevingsvergunning voor het toestaan van gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de basisbestemming zal alleen kun-

nen worden verleend indien dit geen onevenredige afbreuk doet aan de be-

scherming van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen weg. 

b. Ten behoeve van de aanleg of het verleggen, verbreden of versmallen c.q. 

opheffen van wegen, kan middels een hiervoor opgenomen wijzigingsbe-

voegdheid een nieuwe gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone - weg’ worden 

aangegeven dan wel worden verwijderd. 

c. Voorts kan, als uitvloeisel van een verandering in de klassering van de betref-

fende weg in de Provinciale Wegenverordening, de geluidszone middels de 

hiervoor opgenomen wijzigingsbevoegdheid worden verbreed of versmald. 

Ook met verleggingen, of andere veranderingen kan rekening worden gehou-

den. 

d. Bij het schrappen van de betreffende weg uit de Wegenverordening zal de 

wijzigingsbevoegdheid om de geluidszone te verwijderen kunnen worden toe-

gepast. 

 

 


