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Artikel 1: 

Begripsomschrijvingen 

 

1. het plan: 

het bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2009, reparatieplan (BP1065)” van 

de gemeente Maasdriel, bestaande uit deze regels en de plankaart. 

 

2. de plankaart: 

de kaarten nrs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 en 15 met bijbehorende verkla-

ring, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aange-

wezen. 

 

 

Artikel 2: 

Van toepassing verklaring bestemmingsplan Buitengebied, buitendijks deel 

 

De voorschriften, plankaarten en bijlagen van het bestemmingsplan “Buitenge-

bied, buitendijks deel”, vastgesteld door de Raad d.d. 22 februari 2006 en goed-

gekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 17 oktober 2006 blijven onverminderd 

van toepassing, met dien verstande, dat: 

 

 aan artikel 3.1.2 wordt toegevoegd: 

De als "Uiterwaardengebied" op de kaart bestemmingen aangegeven gronden zijn 

daarnaast (secundair) bestemd voor de volgende doeleinden: 

- kleiwinning, voor zover hiervoor op het moment van vaststelling reeds een 

kleiwinningsconcessie was afgegeven, uitsluitend ter plaatse van de aandui-

ding "kleiwinning" op de plankaart; 

 

 in artikel 3.6.1 wordt in de tabel onder de kolom “criteria voor verlening van de 

aanlegvergunningen” de zinsnede ”Voor zover de gronden zijn gelegen binnen 

de aanduiding “aardkundig waardevol terrein” dient voor de werken en werk-

zaamheden”, vervangen door: 

Voor zover de gronden zijn gelegen binnen de aanduiding “aardkundig waardevol 

terrein” dient met uitzondering van gronden, waarvoor op het moment van vast-

stelling reeds een kleiwinningsconcessie was afgegeven, voor de werken en 

werkzaamheden. 

 

 aan artikel 4.1.2 wordt toegevoegd: 

De als "Bos- en natuurgebied" op de kaart bestemmingen aangegeven gronden 

zijn daarnaast (secundair) bestemd voor de volgende doeleinden: 

- kleiwinning, voor zover hiervoor op het moment van vaststelling reeds een 

kleiwinningsconcessie was afgegeven, uitsluitend ter plaatse van de aandui-

ding "kleiwinning" op de plankaart; 
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 in artikel 4.4.1 wordt in de tabel onder de kolom “criteria voor verlening van de 

aanlegvergunningen” de zinsnede ”Voor zover de gronden zijn gelegen binnen 

de aanduiding “aardkundig waardevol terrein” dient voor de werken en werk-

zaamheden”, vervangen door: 

Voor zover de gronden zijn gelegen binnen de aanduiding “aardkundig waardevol 

terrein” dient met uitzondering van gronden, waarvoor op het moment van vast-

stelling reeds een kleiwinningsconcessie was afgegeven, voor de werken en 

werkzaamheden. 

 

 aan artikel 6.1.2. wordt toegevoegd: 

De als "Niet-agrarische bedrijven" op de kaart bestemmingen aangegeven gron-

den zijn daarnaast (secundair) bestemd voor de volgende doeleinden: 

- een loswal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "los- en laadwal" op de 

plankaart; 

 

 aan artikel 6.2 wordt toegevoegd: 

Ter plaatse van de aanduiding "los- en laadwal" is daarnaast bedrijvigheid toege-

staan in de vorm van overslag in gereed product en bodemstoffen, zoals zand, 

klei, leem, grint, kiezel en daarmee vergelijkbare materialen tot een hoogte van 9 

m. 

 

 aan artikel 6.6.1 onder a. wordt toegevoegd: 

met dien verstande, dat ter plaatse van de aanduiding “los- en laadwal” bedrijvig-

heid is toegestaan in de vorm van overslag van gereed product en bodemstoffen, 

zoals zand, klei, leem, grint, kiezel en daarmee vergelijkbare materialen tot een 

hoogte van 9 m; 

 

 in artikel 7.2. onder e. worden in de tabel bij „Rv1‟ het „maximaal aantal stand-

plaatsen‟ en het „maximaal aantal stacaravans‟ de aantallen „310‟ en „167‟ ver-

vangen door: 

„350‟, respectievelijk „300‟. 

 

 in artikel 7.3.5. wordt “35 m²” vervangen door: 

“60 m²”. 

 

 aan artikel 12.4.1 wordt toegevoegd: 

d. het gebruik van gronden voor bedrijfsactiviteiten, waaronder ook wordt ver-

staan het plaatsen en gebruiken van een mobiele kraan, uitgezonderd incidenteel 

(maximaal 4x per jaar) en kortdurend (maximaal 1 dag). 
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 aan de voorschriften wordt het volgende artikel toegevoegd: 

ARTIKEL 19A: NATTE LANDNATUUR  

(DUBBELBESTEMMING). 

 

19A.1 Bestemmingsomschrijving 

1. De op de plankaart voor “Natte Landnatuur” aangewezen gronden zijn naast, 

de in de bestemmingsplannen „Buitengebied, buitendijks‟ en „Buitengebied, bin-

nendijks‟, zoals vastgesteld d.d. 22 februari 2006 en goedgekeurd d.d. 17 oktober 

2006, aangewezen bestemmingen, primair bestemd voor: 

- de instandhouding en ontwikkeling van voorkomende dan wel daaraan eigen 

natte landschaps- en natuurwaarden en meer in het bijzonder de grondwater-

stand, grondwaterstroming en kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. 

 

19A.2 Ontheffingen en wijzigingsbevoegdheden 

Voor zover ingevolge de gronden waarmee de onderhavige bestemming samen-

valt, ontheffing wordt verleend of medewerking aan een wijziging ex artikel 3.6 van 

de Wet ruimtelijke ordening wordt gegeven dient bij de criteria voor verlening van 

de ontheffing of medewerking aan de wijzigingsbevoegdheid tevens de volgende 

eis in acht te worden genomen: 

de ontheffing c.q. wijziging mag geen significant nadelige effecten hebben op de 

belangen waarop de dubbelbestemming toeziet. 

 

19A.3 Aanlegvergunning 

De aanlegvergunningplicht voor de gronden waarmee de onderhavige bestem-

ming samenvalt, geldt ook voor de navolgende werken of werkzaamheden: 

- de bedrijfsmatige teelt van gewassen die naar hun aard en wijze van telen – 

bijvoorbeeld ten gevolge van een hoge afhankelijkheid van bestrijdingsmidde-

len en/of meststoffen – een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit, 

waterstand en stroming van het grond- en oppervlaktewater, indien en voor zo-

ver deze teelten nog niet aanwezig waren op het tijdstip waarop dit plan 

rechtskracht verkrijgt; 

- werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding, grond- en/of 

oppervlaktewaterstand en/of waterkwaliteit beogen of tot gevolg hebben, zoals 

uitdiepen of draineren. 

 

De aanlegvergunningplicht voor de gronden waarmee de onderhavige bestem-

ming samenvalt, is eveneens niet van toepassing op de navolgende werken of 

werkzaamheden: 

- werken en werkzaamheden die betrekking hebben op de instandhouding of 

ontwikkeling van de kwaliteit, waterstand en stroming van het grond- en opper-

vlaktewater met het oog op de natuurwaarden en –doelen van de aan deze 

gronden grenzende of anderszins direct dan wel indirect tot deze gronden in 

relatie staande natte landnatuurgebieden; 
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Voor zover ingevolge de gronden waarmee de onderhavige bestemming samen-

valt, een aanlegvergunning kan worden afgegeven dient bij de criteria voor verle-

ning tevens de volgende eis in acht te worden genomen: 

- de werken/werkzaamheden mogen geen onevenredige aantasting tot gevolg 

hebben van de kwaliteit, waterstand en stroming van het grond- en oppervlak-

tewater; 

 

19A.4 Specifieke gebruiksregels 

19A.4.1 Het is verboden de binnen de bestemming "Natte Landnatuur" gelegen 

gronden en opstallen te gebruiken, te doen gebruiken of te laten gebruiken in strijd 

met de bestemming. 

 

 aan de voorschriften wordt het volgende artikel toegevoegd: 

ARTIKEL 27A: ALGEMENE ONTHEFFINGSREGELS. 

 

27A.1.1. Mantelzorgvoorzieningen in vrijstaande bijgebouwen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaal-

de in deze voorschriften ten behoeve van de realisering van een mantelzorgvoor-

ziening in een vrijstaand bijgebouw in de vorm van een tijdelijke woonunit, zoals 

een portacabin of container, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. de behoefte aan mantelzorg is aangetoond; 

b. de mantelzorgvoorziening is bedoeld voor de huisvesting van één huishouden; 

c. de waarden en belangen van derden mogen niet onevenredig worden of kun-

nen worden geschaad; 

d. er mag geen zelfstandige woning ontstaan, na beëindiging van de mantelzorg-

situatie dient de tijdelijke woonunit weer verwijderd te worden. Bij de mantel-

zorgvoorziening mogen geen afzonderlijke bijgebouwen worden opgericht. De 

bepaling over het maximaal oppervlak aan bijgebouwen, waaronder de mantel-

voorziening, bij de woning blijft van kracht. 

 

 de op de plankaart aangeduide bestemmingen, dubbelbestemmingen en aan-

duidingen vervangen de op de plankaarten van het bestemmingsplan “Buiten-

gebied, buitendijks deel” aangegeven bestemmingen, dubbelbestemmingen en 

aanduidingen, met uitzondering van de dubbelbestemming “Natte Landnatuur”, 

die als dubbelbestemming wordt toegevoegd aan de op de plankaarten van het 

bestemmingsplan “Buitengebied, buitendijks deel” aangegeven bestemmingen, 

dubbelbestemmingen en aanduidingen. 
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Artikel 3: 

Van toepassing verklaring bestemmingsplan Buitengebied, binnendijks deel 

 

De voorschriften, plankaarten en bijlagen van het bestemmingsplan “Buitenge-

bied, binnendijks deel”, vastgesteld door de Raad d.d. 22 februari 2006 en goed-

gekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 17 oktober 2006 blijven onverminderd 

van toepassing, met dien verstande, dat: 

 

 aan artikel 1 wordt toegevoegd: 

70. Woongebouw: 

 Een gebouw waarin meerdere wooneenheden zijn gevestigd. 

 

 aan artikel 3.1 wordt toegevoegd: 

- waterberging, in de directe nabijheid van de aanduiding “watergang”. 

 

 de verwijzing in de kantlijn bij artikel 3.2, onder c. wordt vervangen door: 

zie voor verandering / vergroting agrarisch bouwperceel artikel 3.5.2. 

 

 artikel 3.2, onder h. wordt vervangen door: 

Een niet-grondgebonden agrarische tak is als nevenactiviteit bij een grondgebon-

den agrarisch bedrijf toegestaan, met dien verstande, dat het vloeroppervlak ten 

dienste van niet-grondgebonden agrarische nevenactiviteiten per bedrijf maximaal 

250 m² mag bedragen, uitgezonderd bij agrarische bedrijven met bestaande niet-

grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten met een vloeroppervlak groter dan 

250 m², waar het vloeroppervlak ten dienste van niet-grondgebonden agrarische 

nevenactiviteiten per bedrijf maximaal 500 m² mag bedragen; 

 

 de eerste zin in artikel 3.2, onder j. wordt vervangen door: 

Bij elk agrarisch bedrijf is vrijstelling mogelijk om naast de agrarische bedrijfsvoe-

ring een niet-agrarische nevenactiviteit te hebben tot een vloeroppervlak van ten 

hoogste 350 m
2
 en ten hoogste 25% van het bebouwd oppervlak, mits er geen 

sprake is van een verkeersaantrekkende werking en mits geen detailhandel 

plaatsvindt anders dan verkoop van lokaal geproduceerde agrarische producten. 

 

 de verwijzing in de kantlijn onderaan bij het overzicht in artikel 3.3.1 wordt ver-

vangen door: 

zie voor vrijstelling afstand kassen artikel 3.4.8. 

 

 in de tabel in artikel 3.3.2. wordt bij de „bebouwingshoogte‟ van „overige andere 

bouwwerken‟ de bepaling „max. 2 m‟ vervangen door: 

max. 1 m. 
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 aan de tabel in artikel 3.3.2. wordt navolgende kolom toegevoegd: 

 

 de verwijzing in de kantlijn bij het overzicht bij artikel 3.3.3 wordt vervangen 

door: 

zie voor vrijstelling grotere oppervlakte artikel 3.4.9. 

 

 in artikel 3.4.1 wordt de aanhef vervangen door: 

Het bepaalde in artikel 3.2, onder i. teneinde bij bedrijven één bedrijfswoning toe 

te voegen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 

 aan artikel 3.4.1 wordt toegevoegd: 

b. voor zover het een tweede bedrijfswoning betreft, dient te worden aangetoond 

dat deze noodzakelijk is in verband met de aard en omvang van het bedrijf en 

het toezicht, de gespreide arbeidsbelasting en gedeelde verantwoordelijkheid 

door twee personen op het bedrijf en de controle en het toezicht buiten norma-

le werktijden en op niet te voorziene tijdstippen; hierover dient advies te wor-

den ingewonnen bij een door de gemeenteraad van Maasdriel aan te wijzen 

onafhankelijke, agrarisch deskundige. Indien wordt afgeweken van dit advies 

dient bij gedeputeerde staten van de provincie Gelderland een verklaring van 

geen bezwaar te zijn verkregen alvorens medewerking aan de vrijstelling kan 

worden verleend. 

c. voor zover het een tweede bedrijfswoning betreft, dient de extra woning in-

pandig te worden opgericht, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is; in het laat-

ste geval zal de woning duidelijk herkenbaar als tweede bedrijfswoning moe-

ten worden gebouwd, hetgeen betekent dat er een duidelijke ruimtelijke relatie 

aanwezig moet zijn tussen de eerste bedrijfswoning en de tweede bedrijfswo-

ning: de onderlinge afstand mag nimmer meer dan 25 meter bedragen; bo-

vendien moeten beide woningen over dezelfde toegangsweg worden ontslo-

 andere bouwwerken in de vorm van  

wandelkappen voor agrarische bedrijven 

situering binnen de gehele bestemming, aansluitend aan het agra-

risch bouwperceel, tot een maximum van 2 ha, mits: 

1. de wandelkappen noodzakelijk zijn voor een doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering en/of de ontwikkeling van het 

agrarisch bedrijf; 

2. de wandelkappen noodzakelijk zijn vanwege de vrucht-

wisselingseis bij teelt in de grond; 

3. minimaal gelegen op een afstand van 50 m uit de be-

stemming “bos en natuurgebied”; 

4. rekening wordt gehouden met de landschappelijke waar-

den; 

5. de waterhuishouding niet onevenredig wordt aangetast. 

bebouwingshoogte max. 4 m 
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ten; van deze laatste voorwaarde kan worden afgeweken indien daartoe een 

bedrijfstechnische of economische noodzaak bestaat; 

d. er mag niet eerder een tweede bedrijfswoning voor het betreffende bedrijf ge-

bouwd zijn; meer dan in totaal twee bedrijfswoningen zijn niet toegestaan; 

e. de inhoud van de tweede bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m
3
; 

 

 aan artikel 3.4. wordt toegevoegd: 

vergroten bebouwingshoogte overige andere bouwwerken 

3.4.11. van het bepaalde in de tabel van artikel 3.3.2. teneinde overige andere 

bouwwerken met een grotere bebouwingshoogte toe te staan, mits aan de vol-

gende voorwaarden is voldaan: 

a. de bebouwingshoogte mag niet meer dan 2 m bedragen; 

b. het betreft bouwwerken van beperkte omvang; 

c. de bouwwerken hebben geen invloed op de openheid en beleving van de di-

recte omgeving. 

 

 aan artikel 3.4. wordt toegevoegd: 

vergroten burgerwoning en vergroten/oprichten bijgebouw bij burgerwoning 

3.4.12. van het bepaalde in de tabel van artikel 3.3.3. teneinde een burgerwoning 

te kunnen vergroten of een bijgebouw bij een burgerwoning te kunnen vergroten 

of oprichten, mits de vrijstelling past binnen het „Beleidskader hergebruik vrijko-

mende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied‟ en de daarin opgeno-

men uitgangspunten en (rand)voorwaarden, zoals die is opgenomen als bijlage 3 

bij de voorschriften. 

 

 aan artikel 3.4. wordt toegevoegd: 

niet-agrarische nevenactiviteiten 

3.4.13. conform het bepaalde in artikel 3.2, onder j. teneinde niet-agrarische ne-

venactiviteiten toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. het vloeroppervlak in gebruik voor niet-agrarische nevenactiviteiten mag ten 

hoogste 350 m
2
 en ten hoogste 25% van het bebouwd oppervlak bedragen; 

b. er is geen sprake van een verkeersaantrekkende werking; 

c. er vindt geen detailhandel plaats, anders dan verkoop van lokaal geproduceer-

de agrarische producten; 

d. de niet-agrarische nevenactiviteit mag niet te publieksgericht zijn; 

e. detailhandel in niet aan het buitengebied gerelateerde producten, cafés en 

grootschalige verblijfsaccommodaties zijn niet toegestaan. 

 

 de eerste zin in artikel 3.5.1, onder b, wordt vervangen door: 

het dient te gaan om een volwaardig agrarisch bedrijf dan wel een bedrijf dat naar 

verwachting binnen redelijke termijn zal uitgroeien tot een volwaardig bedrijf; dit 

dient te blijken uit een overgelegd bedrijfsplan. 
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 de artikelen 3.5.1 onder n., 3.5.2 onder k., 3.5.3 onder i., 3.5.4 onder i., 3.5.5 

onder p. en 3.5.6 onder k. komen te vervallen. 

 

 in artikel 3.5.5, onder d. wordt de zinsnede „Staat van bedrijfsactiviteiten inge-

volge wijzigingsbevoegdheden ex artikelen 3.5.4., 4.5.4 en 6.5.1.‟ vervangen 

door: 

Staat van bedrijfsactiviteiten ingevolge wijzigingsbevoegdheden ex artikelen 3.5.5, 

4.5.5 en 6.5.1. 

 

 aan artikel 3.5. wordt toegevoegd: 

wijzigen naar burgerwoning of woongebouw met bijgebouw 

3.5.7. het (voormalige) agrarisch bedrijf om te zetten in een burgerwoning of 

woongebouw met bijgebouw, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de wijziging past binnen het „Beleidskader hergebruik vrijkomende agrarische 

bedrijfsbebouwing in het buitengebied‟ en de daarin opgenomen uitgangspun-

ten en (rand)voorwaarden, zoals die is opgenomen als bijlage 3 bij de voor-

schriften; 

b. een burgerwoning, met bijgebouwen en andere bouwwerken voldoet aan het 

bepaalde in artikel 3.3.3.; 

c. de goot- en bebouwingshoogte van een woongebouw mag maximaal 6,5 m 

respectievelijk 9 m bedragen; 

d. de goot- en bebouwingshoogte van een bijgebouw bij een woongebouw mag 

maximaal 3,5 m respectievelijk 6 m bedragen; 

e. een bijgebouw bij een woongebouw mag uitsluitend worden gesitueerd op 

maximaal 20 m uit de zijgevel van het woongebouw, op maximaal 30 uit de 

achtergevel van het woongebouw en op minimaal 3 m achter de voorgevel van 

het woongebouw. 

Burgemeester en Wethouders kunnen daarbij nadere eisen stellen aan de maat-

voering en situering van het woongebouw en bijgebouw, teneinde een verant-

woorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing te bewerkstelligen. 

 

 aan artikel 3.5. wordt toegevoegd: 

wijzigen naar niet-agrarisch bedrijf 

3.5.8. de bestemming om te zetten in de bestemming “niet-agrarische bedrijven”, 

mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de wijziging past binnen het „Beleidskader hergebruik vrijkomende agrarische 

bedrijfsbebouwing in het buitengebied‟ en de daarin opgenomen uitgangspun-

ten en (rand)voorwaarden, zoals die is opgenomen als bijlage 3 bij de voor-

schriften; 

b. de voorschriften van artikel 6 worden van overeenkomstige toepassing ver-

klaard. 

Burgemeester en Wethouders kunnen daarbij nadere eisen stellen aan de maat-

voering en situering van de woning of het woongebouw en bijgebouw, teneinde 
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een verantwoorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing te be-

werkstelligen. 

 

 aan artikel 3.7.1, onder e.2 wordt toegevoegd: 

en uitsluitend in de periode tussen 15 maart en 31 oktober. 

 

 in de aanhef van artikel 3.7.2 wordt de zinsnede „maximaal 15 kampeermidde-

len‟ vervangen door: 

maximaal 25 kampeermiddelen. 

 

 in artikel 4.1, tweede gedachtestreepje wordt “een niet-agrarische nevenactivi-

teit” vervangen door: 

een niet-agrarische nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf. 

 

 aan artikel 4.1 wordt toegevoegd: 

- waterberging, in de directe nabijheid van de aanduiding “watergang”. 

 

 aan artikel 4.2, onder d. wordt toegevoegd: 

Indien in een deel van het bouwperceel tevens een aanduiding is opgenomen “bij-

zonder afgebakend gebied waarbinnen glastuinbouw is toegestaan” is glastuin-

bouw alleen binnen dat gebied toegestaan. 

 

 de eerste zin in artikel 4.2, onder j. wordt vervangen door: 

Bij elk agrarisch bedrijf is vrijstelling mogelijk om naast de agrarische bedrijfsvoe-

ring een niet-agrarische nevenactiviteit te hebben tot een vloeroppervlak van ten 

hoogste 350 m
2
 en ten hoogste 25% van het bebouwd oppervlak, mits er geen 

sprake is van een verkeersaantrekkende werking en mits geen detailhandel 

plaatsvindt anders dan verkoop van lokaal geproduceerde agrarische producten. 

 

 aan artikel 4.2, onder j wordt toegevoegd: 

In afwijking hiervan zijn ter plaatse van de aanduiding "niet-agrarische nevenactivi-

teit toegestaan" niet-agrarische nevenactiviteiten toegestaan in de vorm en om-

vang zoals die voor het betreffende perceel zijn opgenomen in de onderstaande 

Staat van niet-agrarische nevenactiviteiten. 

Staat van niet-agrarische nevenactiviteiten met verwijzing naar de aanduiding op de kaart. 

straatnaam + kern     nr     kaart     bedrijfstype            omvang 

Veerweg Alem          3d     Lb         Loonwerkbedrijf     2250 m
2 

 

 de verwijzing in de kantlijn bij artikel 4.3 wordt vervangen door: 

zie voor vrijstelling bebouwing binnen onderhoudsstrook watergang artikel 4.4.4. 
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 de tweede verwijzing in de kantlijn bij het overzicht in artikel 4.3.1 wordt ver-

vangen door: 

zie voor vrijstelling goothoogte bedrijfsgebouwen artikel 4.4.7. 

 

 in de tabel in artikel 4.3.2. wordt bij de „bebouwingshoogte‟ van „overige andere 

bouwwerken‟ de bepaling „max. 2 m‟ vervangen door: 

max. 1 m. 

 

 aan de tabel in artikel 4.3.2. wordt navolgende kolom toegevoegd: 

 

 in artikel 4.4.1 wordt de aanhef vervangen door: 

Het bepaalde in artikel 4.2, onder i. teneinde bij bedrijven één bedrijfswoning toe 

te voegen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 

 aan artikel 4.4.1 wordt toegevoegd: 

b. voor zover het een tweede bedrijfswoning betreft, dient te worden aangetoond 

dat deze noodzakelijk is in verband met de aard en omvang van het bedrijf en 

het toezicht, de gespreide arbeidsbelasting en gedeelde verantwoordelijkheid 

door twee personen op het bedrijf en de controle en het toezicht buiten norma-

le werktijden en op niet te voorziene tijdstippen; hierover dient advies te wor-

den ingewonnen bij een door de gemeenteraad van Maasdriel aan te wijzen 

onafhankelijke, agrarisch deskundige. Indien wordt afgeweken van dit advies 

dient bij gedeputeerde staten van de provincie Gelderland een verklaring van 

 andere bouwwerken in de vorm van  

wandelkappen voor agrarische bedrijven 

situering binnen de gehele bestemming, aansluitend aan het agra-

risch bouwperceel, tot een maximum van 1 ha, mits: 

1.  de wandelkappen noodzakelijk zijn voor een doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering en/of de ontwikkeling van het 

agrarisch bedrijf; 

2.  de wandelkappen niet zijn gelegen in gebieden aange-

duid als “weidevogelgebied”, “karakteristiek stroomrug-

gengebied” en “karakteristiek komgebied”; 

3.  de wandelkappen noodzakelijk zijn vanwege de vrucht-

wisselingeis bij teelt in de grond; 

4.  de wandelkappen niet zijn gelegen binnen een afstand 

van 50 m vanuit de begrenzing van de bestemming 

“bos en natuurgebied” en een afstand van 10 m vanaf 

een waardevol landschapselement; 

4.  rekening wordt gehouden met de landschappelijke 

waarden; 

5.  de waterhuishouding niet onevenredig wordt aangetast. 

bebouwingshoogte max. 4 m 
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geen bezwaar te zijn verkregen alvorens medewerking aan de vrijstelling kan 

worden verleend. 

c. voor zover het een tweede bedrijfswoning betreft, dient de extra woning in-

pandig te worden opgericht, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is; in het laat-

ste geval zal de woning duidelijk herkenbaar als tweede bedrijfswoning moe-

ten worden gebouwd, hetgeen betekent dat er een duidelijke ruimtelijke relatie 

aanwezig moet zijn tussen de eerste bedrijfswoning en de tweede bedrijfswo-

ning: de onderlinge afstand mag nimmer meer dan 25 meter bedragen; bo-

vendien moeten beide woningen over dezelfde toegangsweg worden ontslo-

ten; van deze laatste voorwaarde kan worden afgeweken indien daartoe een 

bedrijfstechnische of economische noodzaak bestaat; 

d. er mag niet eerder een tweede bedrijfswoning voor het betreffende bedrijf ge-

bouwd zijn; meer dan in totaal twee bedrijfswoningen zijn niet toegestaan; 

e. de inhoud van de tweede bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m
3
; 

 

 aan artikel 4.4. wordt toegevoegd: 

vergroten bebouwingshoogte overige andere bouwwerken 

4.4.11. van het bepaalde in de tabel van artikel 4.3.2. teneinde overige andere 

bouwwerken met een grotere bebouwingshoogte toe te staan, mits aan de vol-

gende voorwaarden is voldaan: 

a. de bebouwingshoogte mag niet meer dan 2 m bedragen; 

b. het betreft bouwwerken van beperkte omvang; 

c. de bouwwerken hebben geen invloed op de openheid en beleving van de di-

recte omgeving. 

 

 aan artikel 4.4. wordt toegevoegd: 

vergroten burgerwoning en vergroten/oprichten bijgebouw bij burgerwoning 

4.4.12. van het bepaalde in de tabel van artikel 4.3.3. teneinde een burgerwoning 

te kunnen vergroten of een bijgebouw bij een burgerwoning te kunnen vergroten 

of oprichten, mits de vrijstelling past binnen het „Beleidskader hergebruik vrijko-

mende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied‟ en de daarin opgeno-

men uitgangspunten en (rand)voorwaarden, zoals die is opgenomen als bijlage 3 

bij de voorschriften. 

 

 aan artikel 4.4. wordt toegevoegd: 

niet-agrarische nevenactiviteiten 

4.4.13. conform het bepaalde in artikel 4.2, onder j. teneinde niet-agrarische ne-

venactiviteiten toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. het vloeroppervlak in gebruik voor niet-agrarische nevenactiviteiten mag ten 

hoogste 350 m
2
 en ten hoogste 25% van het bebouwd oppervlak bedragen; 

b. er is geen sprake van een verkeersaantrekkende werking; 

c. er vindt geen detailhandel plaats, anders dan verkoop van lokaal geproduceer-

de agrarische producten; 
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d. de niet-agrarische nevenactiviteit mag niet te publieksgericht zijn; 

e. detailhandel in niet aan het buitengebied gerelateerde producten, cafés en 

grootschalige verblijfsaccommodaties zijn niet toegestaan. 

 

 de artikelen 4.5.1 onder o., 4.5.2 onder o., 4.5.3 onder m., 4.5.4 onder h., 4.5.5 

onder o., 4.5.6 onder j. komen te vervallen. 

 

 in artikel 4.5.5, onder d. wordt de zinsnede „Staat van bedrijfsactiviteiten inge-

volge wijzigingsbevoegdheden ex artikelen 3.5.4., 4.5.4. en 6.5.1.‟ vervangen 

door: 

Staat van bedrijfsactiviteiten ingevolge wijzigingsbevoegdheden ex artikelen 3.5.5, 

4.5.5 en 6.5.1. 

 

 aan artikel 4.5. wordt toegevoegd: 

wijzigen naar burgerwoning of woongebouw met bijgebouw 

4.5.7. het (voormalige) agrarisch bedrijf om te zetten in een burgerwoning of 

woongebouw met bijgebouw, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de wijziging past binnen het „Beleidskader hergebruik vrijkomende agrarische 

bedrijfsbebouwing in het buitengebied‟ en de daarin opgenomen uitgangspun-

ten en (rand)voorwaarden, zoals die is opgenomen als bijlage 3 bij de voor-

schriften; 

b. een burgerwoning, met bijgebouwen en andere bouwwerken voldoet aan het 

bepaalde in artikel 4.3.3.; 

c. de goot- en bebouwingshoogte van een woongebouw mag maximaal 6,5 m 

respectievelijk 9 m bedragen; 

d. de goot- en bebouwingshoogte van een bijgebouw bij een woongebouw mag 

maximaal 3,5 m respectievelijk 6 m bedragen; 

e. een bijgebouw bij een woongebouw mag uitsluitend worden gesitueerd op 

maximaal 20 m uit de zijgevel van het woongebouw, op maximaal 30 uit de 

achtergevel van het woongebouw en op minimaal 3 m achter de voorgevel van 

het woongebouw. 

Burgemeester en Wethouders kunnen daarbij nadere eisen stellen aan de maat-

voering en situering van het woongebouw en bijgebouw, teneinde een verant-

woorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing te bewerkstelligen. 

 

 aan artikel 4.5. wordt toegevoegd: 

wijzigen naar niet-agrarisch bedrijf 

4.5.8. de bestemming om te zetten in de bestemming “niet-agrarische bedrijven”, 

mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de wijziging past binnen het „Beleidskader hergebruik vrijkomende agrarische 

bedrijfsbebouwing in het buitengebied‟ en de daarin opgenomen uitgangspun-

ten en (rand)voorwaarden, zoals die is opgenomen als bijlage 3 bij de voor-

schriften; 
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b. de voorschriften van artikel 6 worden van overeenkomstige toepassing ver-

klaard. 

Burgemeester en Wethouders kunnen daarbij nadere eisen stellen aan de maat-

voering en situering van de woning of het woongebouw en bijgebouw, teneinde 

een verantwoorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing te be-

werkstelligen. 

 

 in de tabel in artikel 4.6.1 onder de kolom “aanlegvergunningplichtige wer-

ken/werkzaamheden” de tekst van het tweede deel wordt vervangen door: 

Het binnen de gronden met de aanduiding “archeologisch en/of cultuurhistorisch 

waardevol terrein” en “gebied met indicatieve archeologische waarden” ophogen, 

egaliseren en ontginnen van gronden, bodemverlagen of afgraven waarvoor geen 

ontgrondingsvergunning is vereist, uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 

0,30 m, waartoe ook gerekend worden woelen en draineren, aanleggen van 

boomgaarden, bebossen van gronden, aanleggen, verbreden of verharden van 

wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en aanbren-

gen van andere oppervlakteverhardingen, aanbrengen van ondergrondse of bo-

vengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee ver-

band houdende constructies, installaties of apparatuur, graven van sloten, water-

gangen, vijvers of vaarten, tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van 

boor- en pompputten, uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voor-

werpen in de bodem. 

 

 in de tabel in artikel 4.6.1 onder de kolom “criteria voor verlening van de aan-

legvergunning” komt de tekst “- wandelkappen, vanwege vruchtwisselingseis 

bij teelt in de grond, aansluitend aan het bouwblok tot een maximum van 1 

ha.;” te vervallen. 

 

 aan artikel 4.7.1, onder e.2 wordt toegevoegd: 

en uitsluitend in de periode tussen 15 maart en 31 oktober. 

 

 in de aanhef van artikel 4.7.2 wordt de zinsnede „maximaal 15 kampeermidde-

len‟ vervangen door: 

maximaal 25 kampeermiddelen. 

 

 in artikel 6.2 wordt aan de Staat van niet-agrarisch bedrijven toegevoegd: 

Lange Weistraat Kerkdriel 4 Oalg opslag algemeen (uitsluitend inpandig)  1325 m² 

Oude Weistraat Velddriel 11/13 Grb inpandige opslag van  

     materiaal/materieel voor grondboringen  1840 m² 

Steenovensestraat Hedel 8/8a Cr/Sb/Ta carrosserie en speciaal bouw, 

     aanhangers transport  2325 m² 

Wellseindsedijk 30 Oalg opslag algemeen    350 m
2 
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 in artikel 6.2 wordt in de Staat van niet-agrarisch bedrijven bij straatnaam en nr 

“Hurwenensestraat Hurwenen 2” onder omvang “465 m²” vervangen door: 

600 m². 

 

 in artikel 6.2 wordt in de Staat van niet-agrarisch bedrijven onder straatnaam 

“Voorneseweg Hedel” vervangen door: 

Voorneseweg Heerewaarden. 

 

 aan artikel 6.3 wordt toegevoegd in de tabel onder “bebouwingshoogte‟ voor 

„bedrijfsgebouwen‟: 

uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding „Tgf/O‟, waar de bebouwingshoogte 

max. 12 m mag bedragen. 

 

 aan artikel 6.3 wordt toegevoegd in de tabel onder „bebouwde oppervlakte, 

onder a.‟: 

Bij het bedrijf ter plaatse van de aanduiding „Tgf/O‟ is een uitbreiding met 15% ten 

opzichte van de daar genoemde maat altijd toegestaan. 

 

 de eerste zin in artikel 6.4.1 wordt vervangen door: 

het bepaalde in de tabel van artikel 6.3 teneinde de inhoud van de bedrijfswoning 

te vergroten tot maximaal 750 m
3
, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 

 aan artikel 6.4. wordt toegevoegd: 

uitbreiding bedrijf ter plaatse van aanduiding “Tgf/O’ 

6.4.3. het bepaalde in 6.3. in de tabel onder „bebouwde oppervlakte, onder a.‟, 

teneinde uitbreiding van de maximale bebouwde oppervlakte bij het bedrijf met de 

aanduiding „Tgf/O‟ met maximaal 25% mogelijk te maken, mits de bedrijfsecono-

mische noodzaak daartoe is aangetoond. 

 

 aan artikel 6.4. wordt toegevoegd: 

uitbreiding niet-agrarisch bedrijf 

6.4.4. het bepaalde in 6.3. teneinde uitbreiding van een niet-agrarisch bedrijf mo-

gelijk te maken, mits de vrijstelling past binnen het „Beleidskader hergebruik vrij-

komende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied‟ en de daarin opge-

nomen uitgangspunten en (rand)voorwaarden, zoals die is opgenomen als bijlage 

3 bij de voorschriften. 

 

 in artikel 6.5.1, onder b. wordt de zinsnede „Staat van bedrijfsactiviteiten inge-

volge wijzigingsbevoegdheden ex artikelen 3.5.4., 4.5.4. en 6.5.2.‟ vervangen 

door: 

Staat van bedrijfsactiviteiten ingevolge wijzigingsbevoegdheden ex artikelen 3.5.5, 

4.5.5 en 6.5.1. 
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 de verwijzing in de kantlijn bij het overzicht in artikel 7.3.1 wordt vervangen 

door: 

zie voor vrijstelling goot- en bebouwingshoogte artikel 7.4.2. 

 

artikel 7.5.1, onder b, wordt vervangen door: 

het gebruik van gronden en opstallen voor detailhandel, behoudens detailhandel 

als nevenactiviteit van het niet-agrarisch bedrijf en behoudens detailhandel in vo-

lumineuze goederen. 

 

 Aan de voorschriften wordt het volgende artikel toegevoegd: 

ARTIKEL 19A: NATTE LANDNATUUR  

(DUBBELBESTEMMING). 

 

19A.1 Bestemmingsomschrijving 

1. De op de plankaart voor “Natte Landnatuur” aangewezen gronden zijn primair 

bestemd voor: 

- de instandhouding en ontwikkeling van voorkomende dan wel daaraan eigen 

natte landschaps- en natuurwaarden en meer in het bijzonder de grondwater-

stand, grondwaterstroming en kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. 

 

19A.2 Ontheffingen en wijzigingsbevoegdheden 

Voor zover ingevolge de gronden waarmee de onderhavige bestemming samen-

valt, ontheffing wordt verleend of medewerking aan een wijziging ex artikel 11 van 

de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt gegeven dient bij de criteria voor verle-

ning van de ontheffing of medewerking aan de wijzigingsbevoegdheid tevens de 

volgende eis in acht te worden genomen: 

de ontheffing c.q. wijziging mag geen significant nadelige effecten hebben op de 

belangen waarop de dubbelbestemming toeziet. 

 

19A.3 Aanlegvergunning 

De aanlegvergunningplicht voor de gronden waarmee de onderhavige bestem-

ming samenvalt, geldt ook voor de navolgende werken of werkzaamheden: 

- de bedrijfsmatige teelt van gewassen die naar hun aard en wijze van telen – 

bijvoorbeeld ten gevolge van een hoge afhankelijkheid van bestrijdingsmidde-

len en/of meststoffen – een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit, 

waterstand en stroming van het grond- en oppervlaktewater, indien en voor zo-

ver deze teelten nog niet aanwezig waren op het tijdstip waarop dit plan 

rechtskracht verkrijgt; 

- werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding, grond- en/of 

oppervlaktewaterstand en/of waterkwaliteit beogen of tot gevolg hebben, zoals 

uitdiepen of draineren. 
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De aanlegvergunningplicht voor de gronden waarmee de onderhavige bestem-

ming samenvalt, is eveneens niet van toepassing op de navolgende werken of 

werkzaamheden: 

- werken en werkzaamheden die betrekking hebben op de instandhouding of 

ontwikkeling van de kwaliteit, waterstand en stroming van het grond- en opper-

vlaktewater met het oog op de natuurwaarden en –doelen van de aan deze 

gronden grenzende of anderszins direct dan wel indirect tot deze gronden in 

relatie staande natte landnatuurgebieden; 

 

Voor zover ingevolge de gronden waarmee de onderhavige bestemming samen-

valt, een aanlegvergunning kan worden afgegeven dient bij de criteria voor verle-

ning tevens de volgende eis in acht te worden genomen: 

- de werken/werkzaamheden mogen geen onevenredige aantasting tot gevolg 

hebben van de kwaliteit, waterstand en stroming van het grond- en oppervlak-

tewater; 

 

19A.4 Specifieke gebruiksregels 

19A.4.1 Het is verboden de binnen de bestemming "Natte Landnatuur" gelegen 

gronden en opstallen te gebruiken, te doen gebruiken of te laten gebruiken in strijd 

met de bestemming. 

 

 het artikel onder 25.2 komt te vervallen. 

 

 in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten ingevolge de wijzigingsbevoegdheden 

ex artikelen 3.5.4., 4.5.4., en 6.5.1. wordt de tabel vervangen door: 

de tabel, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze voorschriften. 

 

 in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten ingevolge artikel 7 wordt de tabel ver-

vangen door: 

de tabel, zoals opgenomen in Bijlage 2 bij deze voorschriften. 

 

 aan artikel 24 wordt de volgende vrijstelling toegevoegd: 

24.1.3. Mantelzorgvoorzieningen in vrijstaande bijgebouwen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaal-

de in deze voorschriften ten behoeve van de realisering van een mantelzorgvoor-

ziening in een vrijstaand bijgebouw in de vorm van een tijdelijke woonunit, zoals 

een portacabin of container, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. de behoefte aan mantelzorg is aangetoond; 

b. de mantelzorgvoorziening is bedoeld voor de huisvesting van één huishouden; 

c. de waarden en belangen van derden mogen niet onevenredig worden of kun-

nen worden geschaad; 
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d. er mag geen zelfstandige woning ontstaan, na beëindiging van de mantelzorg-

situatie dient de tijdelijke woonunit weer verwijderd te worden. Bij de mantel-

zorgvoorziening mogen geen afzonderlijke bijgebouwen worden opgericht. De 

bepaling over het maximaal oppervlak aan bijgebouwen, waaronder de mantel-

voorziening, bij de woning blijft van kracht. 

 

 de op de plankaart aangeduide bestemmingen, dubbelbestemmingen en aan-

duidingen vervangen de op de plankaarten van het bestemmingsplan “Buiten-

gebied, binnendijks deel” aangegeven bestemmingen, dubbelbestemmingen 

en aanduidingen, met uitzondering van de dubbelbestemming “Natte Landna-

tuur”, die als dubbelbestemming wordt toegevoegd aan de op de plankaarten 

van het bestemmingsplan “Buitengebied, binnendijks deel” aangegeven be-

stemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen. 

 

 als bijlage 3 wordt aan de voorschriften toegevoegd: 

het „Beleidskader hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het bui-

tengebied‟, zoals opgenomen als bijlage 3 bij deze regels. 

 

 

Artikel 4: 

anti-dubbeltelregel 

 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw-

plan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 

van latere bouwplannen buiten beschouwing. 

 

 

Artikel 5: 

overgangsrecht 

 

5.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmings-

plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

bouwvergunning/omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits de-

ze 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 bouwvergun-

ning/omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waar-

op het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Eenmalig kan ontheffing worden verleend van het eerste lid voor het vergroten 

van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 

10 %. 
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3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met 

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan. 

 

5.2 Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwer-

kingtreding 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 strij-

dig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang 

wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de 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 overgangs-

regels van dat plan. 

5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het bepaalde in het eerste lid 

wel van toepassing op het gebruik door dhr. J.L.J.M. Merks, Oude Weistraat 7, 

5334 LK Velddriel van gronden en/of opstallen aan de Oude Weitraat 7 te 

Velddriel voor een autobedrijf, conform het gebruik op het tijdstip van inwer-

kingtreding van het bestemmingsplan. 

 

 

Artikel 6: 

slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

"Regels bestemmingsplan Buitengebied herziening 2009, reparatieplan (BP 1065) 

van de gemeente Maasdriel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mij bekend, 

de raadsgriffier der gemeente Maasdriel. 

 



 

Bijlage 1. 

Staat van bedrijfsactiviteiten  

ingevolge wijzigingsbevoegdheden  

ex artikelen 3.5.5., 4.5.5. en 6.5.1. 

 

 

Bijlagen 



 

 



 

Bijlage 2. 

Staat van bedrijfsactiviteiten  

ingevolge artikel 7. 

 

 



 



 



 



 



 



 

Bijlage 3. 

Beleidskader hergebruik vrijkomende agrarische  

bedrijfsbebouwing in het buitengebied 
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