
 

 
Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de 

ontheffing in artikel 3 lid 3.6. onder b en 
artikel 4 lid 4.6. onder b 

Verkoop en ambachtelijke bewerking en verwer-
king van eigen en streekeigen producten 

Het gaat hier om producten als jam, sap, zuivel, wijn, 
ijs, brood e.d. gemaakt van de agrarische producten 
geteeld in de nabije omgeving. Het mag niet gaan om 
grootschalige productie. Detailhandel is in beperkte 
mate mogelijk.  
De producten moeten een relatie hebben met het lan-
delijk gebied. De bedrijfsvloeroppervlakte voor de be-
werking en verwerking mag maximaal 500 m² bedra-
gen, waarbinnen de verkoopvloeroppervlakte ten be-
hoeve van de detailhandel maximaal 50 m² mag be-
dragen. De activiteiten dienen binnen de bestaande 
gebouwen plaats te vinden.  
 

Koelhuizen Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee niet een extra 
geventileerde schuur is bedoeld) toegestaan, die func-
tioneren ten behoeve van het agrarisch bedrijf waarbij 
het koelhuis wordt geplaatst, waarbij tevens opslag is 
toegestaan voor meerdere bedrijven binnen een straal 
van 1 km. Bij grotere omvang van de koeling moeten 
de koelhuizen op een bedrijventerrein worden geves-
tigd, omdat het dan zal functioneren voor meerdere 
bedrijven en de verkeersaantrekkende werking niet 
aanvaardbaar is in het buitengebied.  
De oppervlakte van een koelhuis mag maximaal 200 
m² bedragen. Wanneer het koelhuis bedoeld is voor 
de opslag voor meerdere bedrijven in de directe nabij-
heid (straal 1 km) en bij verwerking van de agrarische 
producten mag de oppervlakte maximaal 500 m2 be-
dragen. De koelruimte dient waar mogelijk binnen be-
staande gebouwen gerealiseerd te worden.  
 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een kleinschalige 
maatschappelijke zorgfunctie, bijvoorbeeld ten be-
hoeve van resocialisatie, therapie, gehandicapten, en 
dergelijke. Bij een zorgfunctie moet sprake zijn van 
een directe relatie tussen het agrarisch bedrijf en de 
sociale en/of sociaal-medische opvang van personen, 
in dié zin dat de bewoners behulpzaam zijn bij de 
agrarische bedrijfsactiviteiten. 
 

Agrarische dienstverlenende bedrijvigheid, ge-
bruiksgerichte paardenhouderijen en andere agra-
rische aanverwante bedrijvigheid 

Er moet een relatie zijn met het bijbehorende agra-
risch bedrijf. Er mag maximaal 20% van het bouwper-
ceel worden gebruikt ten behoeve van de onderge-
schikte tak of deeltijdfunctie. De bedrijvigheid dient 
ondergebracht te worden in de bestaande gebouwen. 
  

Verhuur van fietsen en kano’s, en daarmee ver-
gelijkbare kleinschalige recreatieproducten 

De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de ver-
huuractiviteiten mag maximaal 200 m² bedragen. De 
opslag van de fietsen, kano’s, en daarmee vergelijk-
bare kleinschalige recreatieproducten mag niet buiten 
gebouwen plaatsvinden. 
 

Niet-agrarische bedrijvigheid als bedoeld in bij-
lage 4 onder de categorieën 1 en 2, niet zijnde 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle 
inrichten en/of voorwerkbedrijven 

De bedrijvigheid wordt ondergebracht in bestaande 
gebouwen en mag, met uitzondering van de opslag-
ruimtes, geen grotere bedrijfsvloeroppervlakte hebben 
dan 500 m². Er mag geen opslag van goederen buiten 
de gebouwen plaatshebben. 
 

Opslag van niet-agrarische producten, caravans 
en boten 

Het moet bij de opslag van niet-agrarische producten 
gaan om een opslag die een relatie heeft met het bui-
tengebied. De opslag is alleen toegestaan op percelen 



 

die gelegen zijn aan een doorgaande weg. De opslag 
moet plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen op 
het bouwperceel. De opslag is niet toegestaan buiten 
de gebouwen.  
 

Kamperen bij de boer Het kampeerterrein moet op of direct aansluitend op 
het agrarisch bouwperceel worden gevestigd met een 
maximale oppervlakte van ten hoogste 4.500 m². Het 
grootste deel hiervan moet binnen het bouwperceel 
gelegen zijn. Er mogen ten hoogste 15 kampeermid-
delen worden geplaatst in de periode van 15 maart tot 
1 november van elk jaar.  
 

Appartementen voor recreatieve bewoning de appartementen worden in de bestaande gebouwen 
ondergebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een bestaande entree. De oppervlakte van het per-
manente woongedeelte van de bedrijfswoning, inclu-
sief aan- en uitbouwen, mag niet minder bedragen 
dan 100 m². De oppervlakte van een appartement 
mag ten hoogste 50 m² bedragen. De gezamenlijke 
oppervlakte van de appartementen per bouwperceel 
mag ten hoogste 200 m² bedragen. Het gezamenlijk 
aantal slaapplaatsen van alle kamers mag ten hoog-
ste 12 bedragen. In de kamers mogen geen keuken-
blokken worden aangebracht. De activiteit moet uitge-
oefend worden door in ieder geval één van de bewo-
ners van de bedrijfswoning. Het parkeren moet op ei-
gen erf plaatsvinden. 
 

Bed and breakfast of pension De logiesruimte moet in de bedrijfswoning of de 
daarmee verbonden aan- of uitbouwen ondergebracht 
worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een be-
staande entree. Maximaal 30% van het vloeroppervlak 
van de bedrijfswoning mag worden gebruikt voor de 
logiesverstrekking. Er mag geen sprake zijn van een 
milieuvergunningplichtige inrichting. Indien er sprake 
is van een pension met keuken moet er kunnen wor-
den voldaan aan de richtlijnen in de VNG-brochure 
Bedrijven en Milieuzonering en overige milieueisen. 
Het gebruik moet met het woonkarakter in overeen-
stemming zijn. Reclame-uitingen mogen in beperkte 
mate, maar mogen niet storend zijn in de omgeving. 
Er moeten geen extra parkeervoorzieningen in de 
openbare ruimte nodig zijn. Parkeren moet zoveel 
mogelijk op het eigen terrein plaatsvinden. De activi-
teiten moeten worden ontplooid door de gebruiker van 
de bedrijfswoning. Horeca mag alleen ten dienste 
staan van de logiesgasten. 
 

Theeschenkerij De schenkerij moet binnen de bestaande bebouwing 
gevestigd worden. 
Ten behoeve van de theeschenkerij mag een klein 
buitenterras worden aangelegd. De bedrijfsvloerop-
pervlakte ten behoeve van de theeschenkerij mag 
maximaal 50 m² bedragen.  
 

Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen alle voorzie-
ningen, met uitzondering van de golfbaan zelf, op het 
bouwperceel ondergebracht te worden. Op het bouw-
perceel moet voldoende parkeergelegenheid aanwe-
zig zijn. Het boerengolf moet nadrukkelijk aan de na-
tuurlijke waarden worden getoetst, wat mogelijk ertoe 
kan leiden dat het boerengolf gedurende bepaalde pe-
rioden van het jaar in bepaalde gebieden niet mag 
worden uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke 
waarden. Het algemeen belang van de natuurwaarden 
wordt een zwaarder gewicht toegekend dan het indivi-



 

duele belang van de agrariër die boerengolf als ne-
ventak aan het bedrijf toevoegt. 
 


