
Bijlage 1  Toetsingskader 

 

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

werkzaamheden 

1.1.1 Algemeen 

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

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

activiteiten die uit oogpunt van de verschillende functies worden ondernomen. Bij de toetsing hiervan 

is het "evenredigheidsbeginsel" van toepassing. 

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

activiteit opweegt tegen de negatieve gevolgen voor de andere functies. Voor een aantal specifieke 

bestemmingen geldt aanvullend het volgende. 

1.1.2 Omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden binnen de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 4" 

Binnen de archeologisch waardevolle gebieden zal een omgevingsvergunning alléén worden verleend 

indien er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende archeologische waardevolle 

terreinen en elementen. 

Een deskundige op het gebied van archeologie zal om advies worden gevraagd. 

 

1.2. Nuts- en buisleidingen 

a. Bij de aanleg van onder- en bovengrondse leidingen zullen zoveel mogelijk bestaande elementen 

en lijnen in het landschap worden gevolgd, teneinde de cultuurhistorische, archeologische en 

kenmerkende waarden van een gebied zoveel mogelijk te ontzien. Dit kan onder meer worden 

bereikt door leidingen en dergelijke zoveel mogelijk langs bestaande wegen en paden aan te 

leggen. 

b. Bij het toelaten en de situering van bouwwerken zal er op worden gelet dat geen afbreuk wordt 

gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van (bovengrondse) nutsleidingen. Voorzover 

het gaat om het toestaan van risicogevoelige bouwwerken/objecten binnen de veiligheidszone, 

mag aan de veiligheid van personen en goederen geen onevenredige afbreuk worden gedaan. 

Binnen de belemmeringenstrook kan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden alleen worden verleend, indien de belangen in 

verband met de betrokken leiding zich daar niet tegen verzetten. Alvorens een vergunning 

verleend kan worden, dient advies ingewonnen te worden bij de leidingbeheerder. 

Bij het aanleggen of het verleggen van nuts- en/of buisleidingen zal worden getoetst aan de veiligheid, 

de gevolgen voor het landschap, het reliëf en het agrarisch gebruik van de grond, de belemmeringen 

voor overige functies, de voorzienbare nieuwe infrastructuur, dorpsuitbreidingen en uitbreiding van 

bedrijventerreinen, de effecten op landbouwkundige waarden in het agrarisch gebied en de mogelijke 

verstoring van telecommunicatie en radarontvangst door hoogspanningsleidingen. Ten behoeve van 

het verleggen kan de bestemming worden verwijderd. Tevens zal advies van de leidingbeheerder 

worden ingewonnen. 
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