Objectinformatie
Hazerswoude - Rijndijk
Rijndijk 5-C

Algemeen
TE KOOP: Op prachtige locatie, in het buitengebied van Hazerswoude – Rijndijk, grenzend aan
het polderlandschap van het Groen Hart.
Een eenvoudige vrijstaande dienstwoning, bouwjaar rond 1972 met tuin (totaal ca. 500 m² eigen grond),
boomgaard (ca. 270 m²), stal (ca. 162 m²) en circa 1,5 hectare land, alsmede een grote bedrijfsruimte/loods
(ca. 476 m²) met overkapping (totaal ca. 215 m²).
De woning behoeft wel aanpassing naar huidige eisen van gebruik t.a.v. keuken en sanitair, maar biedt zeer
veel mogelijkheden.
Zoekt u iets bijzonders dan is dit zeker de moeite waard om eens te bezichtigen. Uitermate geschikt voor
dierenliefhebbers, stalling van auto’, caravans en boten.
De dienstwoning met tuin, boomgaard, stallen en circa 1,5 hectare land , alsmede de bedrijfsruimte
kunnen apart van elkaar worden gekocht.

Ligging en bereikbaarheid
De ligging en bereikbaarheid zijn uitstekend. Op korte afstand van de N11, die aansluiting geeft op de A4 en
de A12 richting de grote steden in de Randstad, maar ook naar Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Diverse
busverbindingen rijden over de Rijndijk naar Leiden, Alphen aan den Rijnen ook naar Zoetermeer.
Verder heeft Hazerswoude 3 grote supermarkten (Albert Hein, Jumbo en Hoogvliet), een bakker, slager,
drogist, kapper boekhandel, bloemist, slijterij, diverse horeca gelegenheden, maar ook een huisarts,
apotheek en fysiopraktijk. Ook is er een wekelijkse markt op het centrale plein. Kortom van alle gemakken
voorzien.

Vraagprijs
Vraagprijs voor de dienstwoning met tuin, boomgaard, stal en 1,5 hectare land bedraagt:
€ 565.000,= kosten koper.
Vraagprijs voor de bedrijfsruimte bedraagt: € 195.000,= kosten koper.
Met als zekerheidsstelling een bankgarantie c.q. waarborgsom ter waarde van 10% van de koopsom.

Kadaster: Sectie: H410, groot 2.270 m² en sectie: H, groot 14.965 m².
Parkeervoorzieningen
Op eigen terrein is uitstekende parkeervoorzieningen.

Wijze van oplevering
De wijze van oplevering is in huidige staat.
In de woning zijn asbesthoudende materialen aanwezig. Eventueel ook mogelijk in de bijgebouwen en/of
daken.

Koopovereenkomst
Het koopcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende
zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
Aanvaarding
Het object is in overleg te aanvaarden.
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Verkopers hebben het verkochte niet zelf bewoont en worden de volgende zaken worden in de
koopovereenkomst opgenomen:
Ouderdomsclausule:
Koper is ermee bekend dat de verkochte woning oorspronkelijk is gebouwd in 1972 en de andere
opstallen van een oudere datum zijn met de toen gebruikelijke materialen en is bekend met de
dienovereenkomstige staat van het pand. Hij aanvaardt alle in verband daarmede voorzienbare of te
verwachten tekortkomingen van het onroerend goed, in het bijzonder wat betreft funderingen, de
vloeren, de leidingen voor elektriciteit, gas, water en andere lozingen, daken en eventuele installaties,
alsmede gebruikte materialen en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals
bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam), ook voor zover die een belemmering zouden kunnen zijn
voor het normaal gebruik van het verkochte.
Asbest:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat er ten tijde van de bouw en/of renovatie van het verkochte,
een normale praktijk was eventueel asbesthoudende materialen te hebben verwerkt.
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn.
Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden
getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en
aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de
verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van
deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer
eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel
anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid
van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van
koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. In het geval deze
worden verwijderd dienen door koper, die maatregelen en voorzieningen te worden \
getroffen die de wetgeving voorschrijft.
Bodemverontreiniging:
Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook,
voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak
wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd
en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in
de onroerende zaak kan voortvloeien.
Bij oudere woningen gebouwen dient u er als (kandidaat) koper verder, rekening mee te houden, dat de eisen
aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, aanzienlijk lager kunnen liggen dan bij nieuwe woningen. Indien
hierover bij u twijfels ontstaan, dient u daartoe nader onderzoek te plegen. Dit geldt tevens indien u voornemens
bent te verbouwen.
Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij of zij, niet in voor de vloeren, de leidingen voor
elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van eventueel doorslaand of optrekkend vocht,
Bouwkundige gebreken worden, voorzover aanwezig, niet geacht belemmerend te werken op het beoogde
gebruik.
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Foto’s
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Luchtfoto
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Tekeningen van het huis en gebouwen
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Kadaster
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Gebruikelijk na een bezichtiging
1. Na de bezichtiging heeft u een indruk gekregen van het object, maar vast ook vragen die u toch nog
niet gesteld heeft. Dit is niet erg, u kunt contact met ons opnemen via ons e-mail adres: info@immorijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
2. U kunt ook nadenken over een eventueel voorstel. Heeft u wensen of eisen, geef deze dan aan ons
door. Wij kunnen uw voorstel dan bespreken met onze opdrachtgever.
3. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, als u een voorstel heeft gedaan. Uw voorstel hebben
wij dan al besproken met onze opdrachtgever en wij kunnen u informeren of uw voorstel wel of niet
akkoord is en/of een reactie daarop geven.
4. Zodra er overeenstemming is bereikt stellen wij een huur- of koopovereenkomst op. Deze
overeenkomst sturen wij ter goedkeuring in concept naar alle betrokken partijen. Zo kunnen alle
partijen de overeenkomst en de gemaakte afspraken goed nalezen.
5. Hierna volgen er nog verschillende stappen in het traject waar wij u goed zullen begeleiden. Heeft u
hier op voorhand al vragen over, neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail adres:
info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
6. Zodra alle documenten akkoord zijn maken wij een afspraak voor ondertekening.

12
www.immo-rijnstede.nl

IMMO Rijnstede is actief bij:






koop & verkoop
huur & verhuur
bemiddeling & advies op vastgoedgebied
portefeuille management
taxaties / waardebepalingen

Sterk geconcentreerd
IMMO Rijnstede concentreert zich op de markt van het commercieel vastgoed met name in de Randstad, met
de focus op Leiden. Leiden ligt immers midden in de Randstad, op een kruispunt van hoofdwegen. Niets van
de marktontwikkelingen binnen dat gebied ontgaat IMMO Rijnstede.
Dat is maar goed ook, want het aanbod van goede bedrijfshuisvesting binnen deze regio is erg veelzijdig. Dat
heeft alles te maken met de grote aantrekkingskracht van dit gebied: gunstig gelegen ten opzichte van
Amsterdam, Schiphol en Den Haag.

To the point
IMMO Rijnstede bestaat reeds vanaf 2000 en heeft een beperkt personeelsbestand met mensen die to the
point, functioneel en professioneel zijn.
Met een zeer uitgebreid netwerk aan hechte contacten binnen het bedrijfsleven en bij lokale overheden. Die
contacten dragen er zeer toe bij dat IMMO Rijnstede permanent goed geïnformeerd is. IMMO Rijnstede is als
business class makelaar actief. Zij helpt de meest uiteenlopende profit en non-profit organisaties aan de
gewenste accommodatie.

Gerenommeerd
IMMO Rijnstede wordt, sinds 1 april 2000, geleid door Bert van der Velden, die al vanaf 1983 actief is in de
bedrijfsmakelaardij en zich mag verheugen in een onberispelijke reputatie, welke hij ook in de toekomst wil
vasthouden. Achter de naam IMMO Rijnstede staat dus wel heel wat ervaring.
Naast ervaring is er ook deskundigheid. Het team van IMMO Rijnstede wil zich onderscheiden met begrippen
als: customer satisfaction, oplossingsgericht, snel, alert, integer, allround en betrokken.

Uw partner in Business
Als gebruiker van vastgoed merkt u dat de dynamiek van uw organisatie nog wel eens in conflict kan zijn met
de inflexibiliteit en immobiliteit van vastgoed. Uw huisvesting past niet meer of voldoet niet meer aan de
wensen van uw organisatie. IMMO Rijnstede is de onafhankelijke adviseur voor de huisvesting van uw
organisatie.
Als eigenaar merkt u dat de stedelijke ontwikkelingen hun invloed uitoefenen op het statische vastgoed. Het
vinden en behouden van de juiste huurders of tijdig inspringen op omgevingsveranderingen zijn essentieel
voor de waarde van uw bezit. IMMO Rijnstede is ook hierbij uw onafhankelijke adviseur voor een optimaal
rendement van uw vastgoed.
Juiste bedrijfshuisvesting is geen kwestie van geluk !!
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IMMO Rijnstede B.V.

Voor nadere inlichtingen en/of een vrijblijvende bezichtiging, kunt u contact met ons opnemen:
Haagweg 51
2321 AC Leiden
TEL: 071-528 14 14
info@immo-rijnstede.nl
www.immo-rijnstede.nl

Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen
van een bod of om in onderhandeling te treden.
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Bestemmingsplan woning
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Bestemmingsplan grond

16
www.immo-rijnstede.nl

Bestemmingsplan uitleg woning
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Artikel 23 Wonen
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23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:








wonen;
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, behorende in de categorieën 1 en 2 van de Staat
van Bedrijfsactiviteiten;
aan-huis-gebonden beroep;
ter plaatse van de aanduiding 'garagebox': garageboxen;
ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': een kantoor;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - ondergrondse spoorweg': een
ondergrondse spoorweg;
ter plaatse van de aanduiding 'bed and breakfast': een 'bed and breakfast';

alsmede voor:







hobbyboeren als nevenfunctie;
(ontsluitings)wegen;
parkeerplaatsen;
voetpaden;
kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;
groen-, water- en nutsvoorzieningen.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Algemeen




Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht.
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - ondergrondse spoorweg' zijn
gebouwen slechts toegestaan indien de belangen van de ondergrondse spoorweg niet
geschaad worden en schriftelijk advies van de spoorwegbeheerder is verkregen.



Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - ondergrondse spoorweg'
mogen voorzieningen ten behoeve van de spoorweg, zoals tunnels, onderhouds- en
vluchtschachten, spoorbanen, bovenleidingen, veiligheids-, ventilatie en
bereikbaarheidsvoorzieningen worden gebouwd.

23.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het oprichten van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:




Het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het de aanduiding 'maximum aantal
wooneenheden' aangeeft;
vervangende nieuwbouw is uitsluitend toegestaan indien deze geheel plaatsvindt op de
fundering van de bestaande hoofdgebouw;
de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3;
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ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' mag de goothoogte van de
hoofdgebouwen, inclusief aanbouwen en inpandige garages, niet meer bedragen dan is
aangegeven;
ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van de
hoofdgebouwen, inclusief aanbouwen en inpandige garages, niet meer bedragen dan is
aangegeven;
ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' dienen de
gevels gericht op het noorden en westen uitgevoerd te worden als dove gevel;
ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)' mag de inhoud van de woningen niet
meer bedragen dan is aangegeven;
ter plaatse van de aanduiding 'aantal gebouwen' mag het aantal bouwmassa's niet meer
bedragen dan aangegeven.

23.2.3 Bijgebouwen

Voor het oprichten van bijgebouwen gelden de volgende regels:




de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter;
de totale oppervlakte mag niet meer dan 50% van het achtererfgebied en niet meer dan 50
m2 beslaan.

23.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:



de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3
meter;
in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen
niet meer bedragen dan 1 meter indien deze vóór de voorgevelrooilijn worden opgericht en
niet meer dan 2 meter indien deze achter de voorgevelrooilijn worden opgericht.

23.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.2.2 onder b. ten
behoeve van vervangende nieuwbouw die (deels) buiten de fundering van het bestaande
hoofdgebouw wordt opgericht, mits de stedenbouwkundige kenmerken van de omgeving niet
onevenredig worden aangetast.
23.4 Specifieke gebruiksregels

De uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten,
behorende in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zijn toegestaan als
ondergeschikte functie van wonen, waarbij de volgende regels gelden:


het vloeroppervlakte van de uitgeoefende activiteit mag niet meer beslaan dan 25% van de
totale oppervlakte van de woning en bijbehorende bouwwerken;
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er dient op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid te zijn ten behoeve van de
uitgeoefende activiteit;
de activiteit mag geen nadelige gevolgen voor de normale afwikkeling van het verkeer
hebben;
de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner van betreffende woning.

Artikel 3 Agrarisch
3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:










grondgebonden veehouderij;
het behoud en herstel van de aanwezige landschappelijke waarden en de openheid van het
gebied;
wonen, uitsluitend als ondergeschikte functie bij een agrarisch bedrijf en uitsluitend voor
zover bestaand;
aan-huis-gebonden beroep;
ter plaatse van de aanduiding 'paardenfokkerij': een paardenfokkerij;
ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij': intensieve veehouderij;
ter plaatse van de aanduiding 'sierteelt: sierteelt en tevens, bij wijze van nevenactiviteit, de
verkoop van eigen producten;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - ondergrondse spoorweg': een
ondergrondse spoorweg;
ter plaatse van de aanduiding 'bed and breakfast': een 'bed and breakfast';

alsmede voor:





nevenfuncties, zijnde:
o opslag en stalling;
o hoveniersbedrijven;
o verkoop eigen producten;
o kinderboerderijen;
o verhuur van fietsen en kano's;
o kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;
o kleinschalige verblijfsrecreatie;
o bed & breakfast;
o paardrijactiviteiten;
bij de bestemming behorende verkeers- en parkeervoorzieningen;
groen-, water- en nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
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Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden opgericht.
De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens dient in ieder geval 2 meter te
bedragen.
Per bouwvlak zijn uitsluitend gebouwen ten behoeve van één (agrarisch) bedrijf toegestaan.
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - ondergrondse spoorweg (svosp)' zijn gebouwen slechts toegestaan indien de belangen van de ondergrondse spoorweg
niet geschaad worden en schriftelijk advies van de spoorwegbeheerder is verkregen.
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - ondergrondse spoorweg'
mogen voorzieningen ten behoeve van de spoorweg, zoals tunnels, onderhouds- en
vluchtschachten, spoorbanen, bovenleidingen, veiligheids-, ventilatie en
bereikbaarheidsvoorzieningen worden gebouwd.
Ter plaatse van de aanduiding 'bed and breakfast' mogen binnen de aanwezige bouwvlakken
voorzieningen voor 'bed and breakfast' worden gebouwd.

3.2.2 Gebouwen






Het totale oppervlakte van de gebouwen mag per bouwvlak niet meer bedragen dan ter
plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.
Voor het oprichten van bedrijfswoningen en bij bedrijfswoningen behorende bouwwerken
gelden de volgende regels:
o per volwaardig agrarisch bedrijf is maximaal één bedrijfswoning toegestaan;
o ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is in afwijking van het
gestelde onder 1. geen bedrijfswoning toegestaan;
o de inhoud van een bedrijfswoning, inclusief aanbouwen en inpandige garages, mag
niet meer bedragen dan 750 m3;
o in afwijking van het gestelde onder 3. mag de inhoud van een bedrijfswoning,
inclusief aanbouwen en inpandige garages, tevens gelegen in de dubbelbestemming
'Waarde - Landschap', niet meer bedragen dan 650 m3;
o de goothoogte van een bedrijfswoning, inclusief aanbouwen en inpandige garages,
mag niet meer bedragen dan 4 meter;
o de bouwhoogte van een bedrijfswoning, inclusief aanbouwen en inpandige garages,
mag niet meer bedragen dan 8 meter;
o de totale oppervlakte van bijgebouwen mag per bedrijfswoning niet meer bedragen
dan 50 m2;
o de goothoogte van bijgebouwen bij een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan
3 meter;
o de bouwhoogte van bijgebouwen bij een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan
6 meter.
Voor het oprichten van overige gebouwen gelden de volgende regels:
o de goothoogte van bedrijfsgebouwen die ten dienste staan van intensieve veehouderij
mag niet meer bedragen dan 4 meter;
o de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen die ten dienste staan van intensieve
veehouderij mag niet meer bedragen dan 6 meter;
o de goothoogte van overige gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 meter;

o

de bouwhoogte van overige gebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
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Voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:









bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen, met uitzondering van erf- en
terreinafscheidingen, uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bouwwerken geen gebouwen
zijnde' mogen in afwijking van het gestelde onder a. geen bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, worden opgericht;
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
in afwijking van het onder c. gestelde mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen
niet meer bedragen dan 1 meter indien deze vóór de voorgevelrooilijn zijn opgericht, en niet
meer dan 2 meter als deze achter de voorgevelrooilijn zijn opgericht;
in afwijking van het onder c. gestelde, mag de bouwhoogte van silo's niet meer bedragen
dan 10 meter;
een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten is toegestaan, met inachtneming van
de volgende regels:
o een buitenrijbaan is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
o per volwaardig agrarisch bedrijf is maximaal één buitenrijbaan toegestaan;
o lichtmasten en lichtbakken zijn bij de buitenrijbaan niet toegestaan;
o de maximale afmetingen van een buitenrijbaan bedragen 20 meter bij 40 meter.

3.3 Afwijken van de bouwregels




Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend pand' kan het
bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2.2 onder a.
onder 1. ten behoeve van het toestaan van één extra woning, met dien verstande dat de
ontwikkeling van een extra woning in relevante mate bijdraagt aan het behoud en/ of het
herstel van het pand.
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid
3.2.1 onder a. ten behoeve van het bouwen van agrarische bedrijfsgebouwen buiten het
bouwvlak, met dien verstande dat:
o overschrijding van het bouwvlak noodzakelijk is met het oog op een doelmatige
bedrijfsvoering van een volwaardig agrarisch bedrijf of met het oog op
milieuregelgeving;
o de maatvoering mag worden overschreden indien dit vanwege milieuregelgeving
noodzakelijk is;
o indien de overschrijding in andere gevallen dan genoemd onder b. noodzakelijk is,
het bouwvlak met niet meer dan 25% mag worden uitgebreid, de totale oppervlakte
van het nieuw gevormde bouwvlak niet meer dan 1,5 hectare mag omvatten en de
afstand van het verste punt van het bouwvlak tot aan de weg niet meer mag bedragen
dan 200 meter;

o

overschrijding van het bouwvlak uitsluitend is toegestaan op gronden die zijn
gelegen buiten de gronden waar tevens de dubbelbestemming 'Waarde - Landschap'
geldt;
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o
o

overschrijding van het bouwvlak ten behoeve van een nevenfunctie is niet
toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - ondergrondse spoorweg
(sv-osp)' gebouwen alleen zijn toegestaan indien de belangen van de ondergrondse
spoorweg niet geschaad worden en schriftelijk advies van de spoorwegbeheerder is
verkregen;

3.4 Specifieke gebruiksregels





De in lid 3.1 onder j. bedoelde nevenfuncties zijn uitsluitend toegestaan indien:
o deze binnen het bouwvlak worden uitgeoefend;
o op eigen terrein en binnen het bouwvlak voldoende parkeergelegenheid is
gerealiseerd;
o er geen reclame-uitingen worden aangebracht.
Nevenfuncties, als bedoeld in lid 3.1 onder j. zijn uitsluitend toegestaan voor zover dit
plaatsvindt binnen bestaande bebouwing.
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, wordt in ieder
geval gerekend: het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de uitbreiding
van de bestaande veestapel in het plangebied of ten behoeve van het veranderen van de
bestaande veestapel waarbij een toename plaatsvindt van de ammoniakemissie vanaf het
betreffende agrarische bedrijf, als de kwaliteit van de natuurlijke habitat en habitatsoorten
bij gevolg kan verslechteren of er een significant effect kan zijn op de kwalificerende
soorten van een Natura 2000-gebied.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:








het gestelde in lid 3.1 ten behoeve van het realiseren van een kampeerboerderij als
nevenfunctie bij een volwaardig agrarisch bedrijf, mits de belangen van landschap, natuur,
cultuurhistorie en nabijgelegen woningen niet onevenredig worden aangetast;
het gestelde in lid 3.1 voor het toestaan van een dierenpension als nevenfunctie bij een
volwaardig agrarisch bedrijf, met dien verstande dat:
o een dierenpension slechts is toegestaan indien de belangen van het landschap, natuur,
cultuurhistorie en nabijgelegen woningen niet onevenredig worden aangetast;
o de (economische) wenselijkheid van een dierenpension moet zijn aangetoond;
o een dierenpension niet is toegestaan ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde Ecologie';
het gestelde in lid 3.1 voor het toestaan van een kleinschalige horecagelegenheid als
nevenfunctie bij een volwaardig agrarisch bedrijf, mits:
o de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie en nabijgelegen woningen niet
onevenredig worden aangetast;
o de kleinschalige horeca gecombineerd wordt een andere nevenfunctie, uitgezonderd
stalling en opslag;
o de oppervlakte van de horecagelegenheid niet meer bedraagt dan 100 m2;
het gestelde in 3.4 onder 3. ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande veestapel in het
plangebied of het veranderen van de veestapel, mits bij gebruik van nieuwe stalruimte het in
aanmerking komende beste beschikbare stalsysteem wordt toegepast om emissie van
ammoniak te beperken èn de toename van de ammoniakemissie wordt gecompenseerd door
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middel van mitigerende maatregelen, of anderszins wordt aangetoond dat de kwaliteit van
de natuurlijke habitat en habitatsoorten bij gevolg niet zal verslechteren en er geen
significant verstorend effect zal zijn op de kwalificerende soorten van een Natura 2000gebied. Onder een mitigerende maatregel als hiervoor bedoeld wordt mede begrepen:
o compensatie door middel van een minimaal gelijkwaardige afname van de bestaande
depositie op hetzelfde kwetsbare gebied, afkomstig van één of meer andere
agrarische bedrijven;
o compensatie door middel van het realiseren van een minimaal gelijkwaardige
vermindering van de kwetsbaarheid van de betreffende habitat, door het (doen)
treffen van inrichting- en beheermaatregelen.
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