
 

 

 
 

Toets ingskader  

Hoofdstuk 1  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

1.1  Algemeen 

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

voegde 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 hier-

van 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. 

1.2  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden binnen de bestemming 

'Agrarisch' 

a. Toetsing zal plaatsvinden aan de hand van het volgende schema vanuit de vraag of er al dan 

niet sprake is van een onevenredige afbreuk aan landschap, bodem en/of natuur, en of de 

agrarische activiteit al dan niet kan worden toegestaan: 

Gevolgen van de activiteit voor 

landschap of natuur 

Vrijwel afwezig Matig Groot 

Nut van de agrarische activiteit    

Gering Toestaan Niet toestaan, tenzij 

onder voorwaarden 

Niet toestaan 

Redelijk groot Toestaan Toestaan Niet toestaan, tenzij on-

der voorwaarden 

Groot Toestaan Toestaan Toestaan, mits compen-

satie 

b. Voor de toetsing van omgevingvergunningsplichtige activiteiten vanuit de toegevoegde func-

ties (recreatie, infrastructuur, e.d.) geldt dat de activiteiten kunnen plaatsvinden wanneer geen 

of slechts marginale schade aan de basisfuncties (landbouw, natuur en landschap) wordt toe-

gebracht. De toegevoegde functies zijn ondergeschikt aan de basisfuncties. Door het stellen 

van voorwaarden kan eventuele schade worden voorkomen of zoveel mogelijk worden be-

perkt. Voor toetsing van toegevoegde functies onderling, wordt uitgegaan van nevengeschikt-

heid. Bij toetsing van het begrip landschap gaat het met name om de openheid en de verkave-
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lingsstructuur van het landelijk gebied. Bij het toestaan van activiteiten zal zoveel mogelijk 

aangesloten moeten worden bij bestaande landschappelijke elementen en/of bosschages. 

Het samenvoegen van kleinere percelen en/of het wijzigen van waterlopen zal worden getoetst aan 

de gevolgen voor het verkavelingspatroon. Hieraan mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan. 

Het planten van bomen en struiken zal worden getoetst aan de landschappelijke inpassing en de 

waarden van de structuurbepalende en individuele elementen. Aan die waarden, alsmede de bepa-

lende overgang van het landschap naar de waardevolle elementen, mag geen onevenredige afbreuk 

worden gedaan. 

1.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden met betrekking tot laanbe-

planting 

Voor het verwijderen van laanbeplanting langs wegen vanwege het verstrijken van de levensduur van 

de beplanting, zal door middel van een ecologisch onderzoek aangetoond moeten worden, dat geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ecologische waarden c.q. ecologische betekenis van de 

laanbeplanting. 

Blijkt uit het ecologisch onderzoek dat er een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming 

noodzakelijk is, zal de verwijdering zoveel mogelijk worden afgestemd op het behoud van de ecolo-

gische waarden c.q. ecologische betekenis, bijvoorbeeld door het gefaseerd uitvoeren van de verwij-

dering, al dan niet in combinatie met een herplant van bomen. 

1.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden binnen de bestemming 'Na-

tuur' 

Voor toetsing van vergunningsplichtige activiteiten ten behoeve van een bepaalde functie wordt uit-

gegaan van het beginsel dat geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de natuur- en land-

schapsfunctie. Voor de in lid 6.6.1, onder a tot en met c, genoemde activiteiten zullen uitsluitend ver-

gunningen worden verleend, indien de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van natuurbeheer. 

1.5  Omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden binnen de dubbelbestem-

mingen 'Waarde - Archeologie 3' en 'Waarde - Archeologie 4' 

Binnen de archeologisch waardevolle gebieden zal een omgevingsvergunning alléén worden ver-

leend 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. 
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Hoofdstuk 2  Nuts- en buisleidingen 

a. 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. 

Voor zover het gaat om het toestaan van risicogevoelige bouwwerken/objecten binnen de vei-

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

b. Binnen de belemmeringenstrook zal een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden alleen worden verleend indien de belan-

gen in verband met de betrokken leiding zich hier niet tegen verzetten. Alvorens een vergun-

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

c. 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, dorpsuitbrei-

dingen en uitbreiding van bedrijventerreinen, de effecten op landbouwkundige waarden in het 

agrarisch gebied en de mogelijke verstoring van telecommunicatie en radarontvangst door 

hoogspanningsleidingen. Tevens zal advies van de leidingbeheerder worden ingewonnen. 

Hoofdstuk 3  Productiegebonden detailhandel 

De afwijkingsmogelijkheid ten behoeve van productiegebonden detailhandel van agrarische bedrijfs-

/streekeigen producten (kaas, jam, melk, ijs, e.d.) of aan andere bedrijvigheid gebonden vormen van 

producten, welke ter plaatse worden bereid, verwerkt en/of toegepast, wordt uitsluitend verleend 

indien deze functie inherent is aan de bestemming. De functie zal vanuit de bestaande bebouwing 

moeten worden uitgeoefend, terwijl er verder van vormen van detailhandel wordt uitgegaan met een 

lokaal verzorgingsgebied. 

Bij de afwijking voor productiegebonden detailhandel zal worden getoetst op de invloed op het win-

kelapparaat in de diverse kernen. Daaraan mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan. 

Hoofdstuk 4  Spoorweglawaai 

De wijzigingsbevoegdheid om de contouren van de geluidszone 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 sprake is van een noodzakelijke verbreding of versmalling van de geluidszone. 

Hoofdstuk 5  Vrijwaringszone dijken 

Een afwijking voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de daar 

voorkomende bestemming, zal alleen kunnen worden verleend als geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functi-

oneren van de nabijgelegen waterkering. 



 

     4 

 

 

 

Hoofdstuk 6  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 kun-

nen 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 geluidhin-

der of indien bij het aan- of verleggen van wegen dit noodzakelijk is, zal een gebiedsaandui-

ding 'Geluidzone - weg' moeten worden gegeven. 

c. Als verkeersontwikkelingen op wegen binnen de planperiode aanleiding geven tot wijzigingen, 

zodanig dat de geluidbelasting op 10,00 m uit de as van de meest nabijgelegen rijstrook 50 

dB(A) of meer bedraagt, dan zal langs de betreffende weg(en) eveneens een gebiedsaandui-

ding 'Geluidzone - weg' worden gelegd. 

Als verkeersontwikkelingen op wegen binnen de planperiode aanleiding geven tot vermindering van 

de verkeersintensiteit, kan de gebiedsaanduiding 'Geluidzone - weg' ook (gedeeltelijk) worden verwij-

derd. 
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