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1) Artikel 111. Afwijkende regels voor agrarisch-technisch 
ulpbedrjven en agrarisch verwante bedrijven 

Inhoudsopgave 	 - 

t In afvijKirig van artikel 11.6, eerste Iki onder a en c, kan een bestemmingsplan dat is gelegen in een agrarisch 
Regels 	 gebied, met inbeglip van een 1andbouwontwikkelinsgebîed ot een vestigingsgebied glastuinbouw, vaarzien in een 

Toelichting 
-. 	 VAB-vestiging van een agrarisch-technisch hutpbednjf een agrarisch veiwant bedrijf of een bedrijf dat geheel at in 

overwegende mate gelicht is op het opwekken van duurzame, energie door middel van biom.assavem.gislîng mits de 
beoogde ontwikkeling niet leidt tot een besten1rningsvlak  niet een omvang van meer dan 15 hectare. 

2. in aDMjking van artikel 11.6, derde  lid, Kan een bestemmingsplan dal is gelegen in de groenblauwe: mantel of 
agrarisch gebied, met inbegrip van een landbouwonLwikkelingsgebied of een vestigiisgeredglastuinbouw, 

1 	voorzien in een redelijke uitbreiding van een bestaand bedif als bedoeld in  hat  eerste lid, indien dit is gelegen op 
een bestemmingsvlak waarvan de omvang meer dan ljar. is en nuts de toe[ithtnQ een verantwoording bevat 
ander overeenkomstige toepassing van artikel 116, derde lid - 



rijke voorwaarden zijn dat deze bedrijven behoren tot de milieucategorie 1 of 2, waarbij 
het bestemmingsvlak ten hoogste 5.000 m2 is. Dit laatste sluit dan aan op de regeling 
voor bestaande en nieuw te vestigen bedrijven in kernen in landelijk gebied (art. 3.8). 

Verder dient de eventuele vestiging of uitbreiding-  niet te leiden- tot een voorziening met 

een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met een baliefunctie of tot een, al dan 
niet zelfstandige, detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van meer 
dan 200 m2. Tenslotte zijn er nog voorwaarden die betrekking hebben op de inrichting 
van het bestemmingsvlak. Wij verwachten van gemeenten dat zij bij de voorbereiding van 
een desbetreffend bestemmingsplan deze voorwaarden concretiseren en bijvoorbeeld een 
bij de omgeving passende regeling opnemen, waaronder maximale maatvoeringen en 

bouwhoogten. 

Tweede lid: verantwoording 

De toelichting bij het bestemmingsplan dient een verantwoording te bevatten van de 

benoemde aspecten. 
De ontwikkeling mag niet leiden tot een een grootschalige voorziening. Er is sprake van 
een grootschalige voorziening als blijkens een economisch effectenonderzoek, het te 
verwachten aantal bezoekers en overnachtingen samen genopmen meer dan 100.00 per 

jaar bedraagt. 
Indien de beoogde ontwikkeling plaatsvindt in de groenblauwe mantel, dient de ontwik-
keling gepaard te gaan- met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling 
van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken. Voor wat 
betreft de agrarische gebieden dient de beoogde ontwikkeling bij te dragen aan de ontwik-
keling van een gemengde plattelandseconomie zoals bedoeld in art. 8.2. daarnaast wordt 
een verantwoording gevraagd inzake zorgvuldig ruimtegebruik. 

Derde lid: uitbreiding 

De vestiging van niet-agrarische bedrijven in de milieucategorie 1 en 2 en met een 
omvang groter dan 5000 m2 of niet-agrarische bedrijven in de milieucategorie 3 of 

hoger is uitgesloten. Wel kunnen dergelijke bedrijven een redelijke uitbreidingsmoge-
lijkheid krijgen indien dit in de toelichting wordt verantwoord. Wat in een concrete 
situatie redelijke uitbreiding is betreft maatwerk. De verantwoording ziet allereerst op 
een verantwoording die vergelijkbaar is als bij uitbreiding van bedrijven in kernen buiten 
het stedelijk concentratiegebied, zoals geregeld in art. 3.8, vierde lid. Hierbij wordt 

inzicht gevraagd in de ruimtelijk-economische noodzaak van de uitbreiding en de  (on)  

mogelijkheid tot verplaatsing naar een bedrijventerrein of elders binnen bestaand stedelijk 
gebied. Daarnaast is er een verantwoording vereist, overeenkomstig het bepaalde in lid 2. 

Artikel 11.7 Afwijkende regels voor agrarisch-technisch hulpbedrijven 
en agrarisch verwante bedrijven 
Dit artikel bevat regels voor agrarisch-technisch hulpbedrijven en agrarisch verwante 
bedrijven voor zover het gaat om regels welke afwijken van de basisregels zoals 
opgenomen in artikel 11.6. Dit betekent derhalve dat voor besluiten de regels uit artikel 
11.6 onverkort gelden, behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald. In de 

begripsomschrijvingen is nader aangegeven om welke soort bedrijven het hier gaat. 
Paardenhouderijen worden hierin niet expliciet genoemd. Voorzover een paardenhouderij 
niet overwegend gericht is op het fokken van dieren en om die reden als een grondge-
bonden agrarisch bedrijf wordt aangemerkt, valt deze onder de begripsomschrijvingen 
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van agrarisch-technisch hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven. De regeling ziet 
ook op bedrijven welke zich richten op het opwekken van duurzame energie door middel 
van biomassavergisting. 

Biomassa is een verzamelterm voor allerlei stoffen. In de Europese richtlijn duurzame 
elektriciteit (2001/77/EG) wordt biomassa als volgt omschreven: de biologisch 
afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (inclusief 
plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede 
de afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval. Een groot scala aan 
producten en reststromen valt onder deze definitie, zoals dierlijke mest, slachtafval, 
hout, papier, frituurolie en GFT. 
Het vergisten van biomassa wordt al lange tijd toegepast. Tijdens de vergisting van 
biomassa wordt door verschillende bacterien de organische stof omgezet in biogas 
(methaan en koolstofdioxide) in een anaërobe (zuurstofloze) omgeving. Door het 
vergisten van biomassa wordt organische stof afgebroken en omgezet in biogas. Dit gas 
kan als brandstof worden gebruikt voor een warmtekrachtkoppeling, waarbij elektriciteit 
en warmte geproduceerd wordt. Het biogas kan ook gereinigd worden tot aardgaskwa-
liteit en aan het aardgasnetwerk worden toegevoegd.Bij het vergisten wordt -onderscheid 
gemaakt tussen natte en droge vergisting. Beide methodes zijn biologisch gezien gelijk, 
maar technisch gezien verschillen ze sterk van elkaar. 
Bron: www.dwa.nl  

Vestiging en uitbreiding door middel van hergebruik van voormalige agrarische 
bouwblokken voor dergelijke bedrijven is onder aangegeven voorwaarden mogelijk in 
de agrarische gebieden. De maximale bouwblokgrootte is 1,5 ha. Onder de aangegeven 
voorwaarden in artikel 11.6 derde lid, is een redelijke uitbreiding van een bestaand bedrijf 
mogelijk boven deze 1,5 ha. 

Artikel 11.8 Afwijkende regels voor horecabedrijven en 
maatschappelijke voorzieningen 
Dit artikel bevat regels voor horecabedrijven en maatschappelijke voorzieningen voor 

zover het gaat om regels welke afwijken van de basisregels zoals opgenomen in artikel 
11.6. Dit betekent derhalve dat voor besluiten de regels uit artikel 11.6 onverkort gelden, 
behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald. 
Het begrip horeca is omschreven in de begripsbepalingen. Daaronder wordt begrepen: - 
het bedrijfsmatig verstrekken van dranken of etenswaren voor gebruik ter plaatse; - het 
bedrijfsmatig bieden van hotel- of groepsaccommodatie; - het bedrijfsmatig bieden van 
vermaaks- of wellnessfadiiteiten of - het bedrijfsmatig bieden van congres- of vergaderfa-
ciliteiten, één en ander al dan niet in combinatie met elkaar. 
In agrarisch gebied kan een VAB-vestiging van een horecabedrijf of een maatschappelijke 
voorziening plaatsvinden tot een bestemmingsvlak van 1,5 hectare. Onder de aangegeven 
voorwaarden in artikel 11.6 derde lid, is een redelijke uitbreiding van een bestaand bedrijf 
mogelijk boven deze 1,5 ha. 
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