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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 

Het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente 

Graafstroom ( inclusief de 1
e
 en 2

e
 herziening, waarmee uitspraken van 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn verwerkt) 

geldt nu al geruime tijd als ruimtelijk beleidskader. In de dagelijkse 

gemeentelijke praktijk blijkt, dat er enkele onjuistheden, ‘onhandigheden’ 

en aanvullingen gewenst zijn. Om deze reden heeft de gemeente ervoor 

gekozen om voornoemde bestemmingsplannen gedeeltelijk te herzien 

met het bestemmingsplan “Buitengebied Graafstroom 3e herziening”.   

 

Na vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied” (met inbegrip 

van de 1
e
 en 2

e
 partiële herziening) zijn er diverse bestemmingsplannen 

op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. Betreffende 

‘postzegelbestemmingsplannen’ welke hoofdzakelijk in verband met 

ruimtelijke ontwikkelingen zijn opgesteld, bevatten een zelfstandig 

beleidskader. Deze plannen zijn buiten het plangebied van het 

bestemmingsplan “Buitengebied Graafstroom 3e herziening” gehouden.  

 

Om (rechts)gelijkheid in de bestemmingsplannen te houden heeft de 

gemeente Molenwaard ervoor gekozen om betreffende postzegelplannen 

(bestaande uit bestemmingsplannen en enkele wijzigingsplannen) tevens 

gedeeltelijk te herzien. Uitgangspunt bij deze herziening is dat twee  

essentiële regelingen voor betrokken postzegelplannen worden 

gestroomlijnd met het bestemmingsplan “Buitengebied Graafstroom 3e 

herziening”: 

 

1. Inhoudsmaat woning (zowel bedrijfs- als burgerwoning): 

- Aanpassing inhoudsmaat van 650 m3 naar 750 m3; 

- Voorzien in afwijkingsbevoegdheid voor vergroting naar 1000 m3; 

2. Verruimde afwijkingsmogelijkheden voor agrarische 

nevenactiviteiten. 

 

Met onderhavig bestemmingsplan ‘Reparatie Buitengebied Graafstroom, 

wonen en agrarische nevenactiviteiten’ (te raadplegen via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO. 1927. 

BPrepBGGRM-OW01   is de herziening vormgegeven.  

 

In het hiernavolgende worden de in deze herziening betrokken 

‘postzegelbestemmingsplannen’ genoemd. Het betreffen enkel de 

‘postzegelbestemmingsplannen’ waarin nog géén sprake was van een 

beleidskader als bedoeld in “Buitengebied Graafstroom 3e herziening”.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.%201927.%20BPrepBGGRM-OW01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.%201927.%20BPrepBGGRM-OW01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.%201927.%20BPrepBGGRM-OW01
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Ten aanzien van bestemmingsplan ‘Brandwijk, Brandwijksedijk 51 en 52’ 

(NL.IMRO.1927.BPBdijk51BWK-VG01) wordt specifiek opgemerkt dat 

met deze herziening enkel de inhoudsmaat van de woning wordt 

gewijzigd. Voor agrarische nevenactiviteiten bevat betreffend 

bestemmingsplan al een ‘up to date’ ruimtelijk beleidskader. 

 

Ten aanzien van bestemmingsplan ‘Molenstomp Bleskersgraaf’ (te 

raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1927.BPmolenstomp-

VG01    ) wordt opgemerkt dat deze om hiernavolgende redenen buiten 

de herziening is gehouden. Voor de Molenstomp geldt een inhoudsmaat 

van de woning van 850 m3, maar ontbreekt een afwijkingsbevoegdheid 

naar een inhoudsmaat van de woning van 1000m3. De 

afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in het bestemmingsplan 

“Buitengebied Graafstroom 3e herziening” leent zich niet voor toepassing 

bij dit gebouw van cultuurhistorische waarden. Dit vormt dan ook de 

reden dat betreffend bestemmingsplan buiten deze herziening is 

gehouden. 

1.2. Ligging plangebied 

Het plangebied omvat diverse percelen in het buitengebied van 

Graafstroom. 

1.3. Geldende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied gelden de bestemmingsplannen: 

1. “Schaapskooi A 89 te Ottoland”, te raadplegen via  

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.0693.BPa89OTL-VG01, 

2. "B 120 Ottoland”, te raadplegen via ,www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.0693.BPB120OTL-VG01 

3. “Gijbelandsedijk 11a, 12 en 12a”, te raadplegen 

viawww.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.0693.Gijbdijk11aBWK-VG01, 

4. “Oud-Alblas Beemdweg 10”, te raadplegen 

via,www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.0693.WPbeemdweg10ABS-VA01 

5. "Heulenslag 43a ”, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.0693.WPHeulenslag43aBKG-OH01, 

6. "Herziening Ruimte voor Ruimte Abbekesdoel 58 en 59 

Bleskensgraaf ”, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.1927.bpabbekesdoel58bg-VG02, 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1927.BPmolenstomp-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1927.BPmolenstomp-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1927.BPmolenstomp-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.BPa89OTL-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.BPa89OTL-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.BPa89OTL-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.BPB120OTL-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.BPB120OTL-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.BPB120OTL-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.Gijbdijk11aBWK-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.Gijbdijk11aBWK-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.Gijbdijk11aBWK-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.WPbeemdweg10ABS-VA01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.WPbeemdweg10ABS-VA01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.WPbeemdweg10ABS-VA01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.WPHeulenslag43aBKG-OH01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.WPHeulenslag43aBKG-OH01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.0693.WPHeulenslag43aBKG-OH01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.bpabbekesdoel58bg-VG02
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.bpabbekesdoel58bg-VG02
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.bpabbekesdoel58bg-VG02
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7. "Brandwijk, Brandwijksedijk 51 en 52”, te raadplegen 

viawww.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.1927.BPBdijk51BWK-VG01, 

8. "Noordzijde 48 Goudriaan”, te raadplegen 

viawww.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.1927.BPNoordzijde48GDA-VG01, 

9. "Zuidzijde 137 & De Hoogt 1”, te raadplegen 

via,www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.1927.BPzuidzijde137GDA-VG01 

10. "Abbekesdoel 80a”, te raadplegen via 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn= 

NL.IMRO.1927.WPabbekesdoel80aBK-VG01, 
 

1.4. Plansystematiek parapluherziening 

Voorliggend bestemmingsplan wordt in de vorm van een parapluherziening 

opgesteld. Dat betekent dat voor meerdere bestemmingsplannen tegelijkertijd 

een herziening van de regels plaatsvindt. Dit betreft een aanpassing van 

bovengenoemde plannen.  

1.5. Leeswijzer 

De toelichting bij dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd: 

 In hoofdstuk 2 volgt de (juridische) toelichting op de nieuwe regeling.  

 In hoofdstuk 3 wordt de economische uitvoerbaarheid behandeld. 

 Tenslotte komen in hoofdstuk 4 de resultaten uit overleg en 

zienswijzen aan bod. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.BPBdijk51BWK-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.BPBdijk51BWK-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.BPBdijk51BWK-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.BPNoordzijde48GDA-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.BPNoordzijde48GDA-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.BPNoordzijde48GDA-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.BPzuidzijde137GDA-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.BPzuidzijde137GDA-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.BPzuidzijde137GDA-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.WPabbekesdoel80aBK-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.WPabbekesdoel80aBK-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=%20NL.IMRO.1927.WPabbekesdoel80aBK-VG01
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2. JURIDISCHE TOELICHTING  

2.1. Nieuwe regeling 

2.1.1. Inhoudsmaat (bedrijfs)woningen 

Om de regelingen voor de inhoudsmaat van zowel bedrijfswoningen als 

de burgerwoningen meer te uniformeren wordt de maximale inhoudsmaat 

bij recht van 650 m³ verhoogd naar 750 m3. Een en ander voorzien van 

een afwijkingsbevoegdheid voor een grotere inhoudsmaat tot maximaal 

1000 m3. 

 

Als voorwaarden voor het verlenen van afwijking gelden de volgende 

voorwaarden: 

a. de inhoud bedraagt niet meer dan 1000 m3; 

b. de grotere inhoud leidt niet tot een onevenredige aantasting van de 

stedenbouwkundige structuur van de omgeving; 

c. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast; 

de afwijking mag hierbij niet leiden tot een onevenredige aantasting van 

de in de bestemmingsomschrijving omschreven waarden. 
 

Een grotere inhoudsmaat is nodig vanwege eisen uit het Bouwbesluit met 

betrekking tot bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Daarnaast is een andere 

wijze van meten voorgeschreven, waarbij vanaf de onderkant van de 

begane grondvloer moet worden gemeten. Dit betekent dat de dikte van 

de vloer bij de inhoud van de woning wordt meegerekend. Dit levert per 

saldo binnen dezelfde inhoudsmaat een kleinere woonruimte op.  

2.1.2. Inhoud van (bedrijfs)woning en bijgebouwen 

De bijgebouwen worden in een aantal bestemmingen in de bouwregels 

zowel bij de inhoud van de (bedrijfs)woning meegerekend, als bij de 

bebouwde oppervlakte van bijgebouwen. Dat is overal doorgevoerd. De 

woning inclusief aan- en uitbouwen en inclusief bijgebouwen moet aan de 

maximale inhoudsmaat van 750 m
3
 voldoen. 

2.1.3. Niet agrarische nevenfunctie bij agrarische bedrijven 

De regeling voor afwijkingsmogelijkheden voor nevenactiviteiten verschilt 

bij diverse betrokken bestemmingsplannen ten opzichte van 

“Buitengebied Graafstroom 3e herziening”. Betreffende regeling is voor in 

deze herziening betrokken bestemmingsplannen overgenomen, 

voorzover daarin sprake is van een agrarische bedrijfsbestemming (ofwel 

agrarische bestemming voorzien van een aanduiding bouwvlak). 

 

Uitgangspunt van deze regeling is dat voorzover niet wordt voldaan aan 

hetgeen ten aanzien van agrarische nevenactiviteiten rechtstreeks is 

toegestaan, de hierna genoemde afwijkingsmogelijkheden worden 

geboden. 
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Tabel 1 Toegestane nevenfuncties na afwijking bij een 

omgevingsvergunning 

 

Nevenactiviteit 

biomassa- en mestvergistingsinstallaties   

veehandelsbedrijf, foeragehandel, paardenhandel   

agrarisch loonbedrijf behorende tot de categorieën 1 
en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten   

paardenstalling (inclusief exploitatie 
paardenkoets)/paardenpension/stalhouderij   

bedrijven behorende tot de categorieën 1 en 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten   

hoveniersbedrijf behorende tot de categorieën 1 en 2 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten   

inpandige statische volumineuze opslag en stalling 
van niet-agrarische producten/ werktuigen/ 
voertuigen in bestaande gebouwen behorende tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten   

agrarisch georiënteerde dagrecreatie (poldersport, 
boerengolf)   

kampeerboerderij en trekkershutten   

dierenpension   

hondenfokkerij   

museum/tentoonstellingsruimte   

kunst- of antiekhandel   

verhuur/gebruik van ruimte ten behoeve van sociaal-
maatschappelijke activiteiten (verenigingen, sociaal, 
workshops)   

educatieve rondleidingen   

agrarisch aanverwante sociale functie (resocialisatie, 
therapie, zorgboerderij)   

ondergeschikte kleinschalige ontvangstruimten 
(rondleidingen, familiebijeenkomsten, kinderfeestjes)  

 

Voor toepassing gelden de navolgende voorwaarden: 

a. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen 

geen beperkingen optreden ten aanzien van zowel de bestaande 

situatie als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 

b. bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden, zoals 

bedoeld in de bestemming 'agrarisch met waarden' in de omgeving 

mogen niet onevenredig worden aangetast; 

c. de aanvrager dient aan de hand van een schriftelijk advies van een 

deskundige inzake cultuurhistorie en landschap aan te tonen dat aan 

het gestelde onder b wordt voldaan; 

d. ten behoeve van de nevenfuncties mag geen nieuwe bebouwing 

worden opgericht; 

e. in afwijking van het gestelde onder de bestemmingsomschrijving van 

de bestemming 'agrarisch met waarden' mag ten behoeve van een 
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sociale nevenfunctie, zoals genoemd in tabel 1, nieuwe bebouwing 

worden opgericht onder de volgende voorwaarden: 

1. de aanvrager dient aan de hand van een schriftelijk advies van een 

agrarisch deskundige aan te tonen dat de nevenfunctie niet kan 

worden ondergebracht in de op het bouwvlak reeds bestaande 

bebouwing; 

2. de nieuwe bebouwing is uitsluitend bedoeld voor dagactiviteiten en 

logies ten dienste van de sociale nevenfunctie, permanent wonen 

is niet toegestaan; 

3. de nieuwe bebouwing ten behoeve van de nevenfunctie mag niet 

meer dan 20% bedragen van de bebouwing ten dienste van de 

hoofdactiviteit aanwezig binnen het bouwvlak; 

f. voor de in tabel 1 genoemde functies is buitenopslag in geen geval 

toegestaan; 

g. een buitenrijbaan of een uitloop is uitsluitend toegestaan binnen het 

bouwvlak; 

h. het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor 

reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan, hetzelfde geldt 

voor lichtmasten en lichtbakken; 

i. er dient op eigen terrein en binnen het bouwvlak voorzien te worden 

in voldoende parkeergelegenheid voor de betreffende functie; 

j. nevenfuncties zijn uitsluitend toegestaan indien de nevenfunctie geen 

verkeersaantrekkende werking heeft en er geen verslechtering 

optreedt in de verkeersafwikkeling ter plaatse; 

k. de nevenfuncties dierenpension en hondenkennel zijn uitsluitend 

toegestaan indien de afstand van de nevenfunctie tot woningen van 

derden ten minste 50 m bedraagt; 

l. de vergunning voor de nevenfunctie kleinschalig kamperen wordt 

ingetrokken wanneer de voorwaarden van de vergunning worden 

overtreden ten aanzien van de periode waarin kamperen is 

toegestaan. 

 

2.1.4. Flexibiliteit met afwijking toegestane nevenactiviteiten 

Teneinde voldoende flexibiliteit aan te brengen in de 

afwijkingsbevoegdheid betreffende agrarische nevenactiviteiten is tevens 

voorzien in een mogelijkheid om niet genoemde nevenactiviteiten toe te 

staan. Een en ander onder navolgende voorwaarden: 

 

‘Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de 

categorieën nevenfuncties zoals genoemd in tabel 1, teneinde 

nevenfuncties toe te laten die naar aard, omvang en invloed op de 

omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de in tabel 1 toelaatbare 

nevenfuncties met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in 

artikel(…).’  



 

Pouderoyen Compagnons 

Reparatie Buitengebied Graafstroom, wonen en agrarische nevenactiviteiten NL.IMRO. 1927. BPrepBGGRM-VG01   vastgesteld 9 

 

3. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

3.1. Plankosten 

Het betreft hier een kaderstellende partiële herziening. In dit 

bestemmingsplan zijn geen rechtstreekse ontwikkelingen voorzien. De 

uitvoering van het plan blijft, behoudens personele kosten en kosten voor 

het laten opstellen van het bestemmingsplan, budgetneutraal.  

 

De gemeente acht de economische uitvoerbaarheid van het plan 

daarmee voldoende verzekerd. 

 

3.2. Exploitatie 

Er worden geen nieuwe bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro 

mogelijk gemaakt. Hiermee is in voldoende mate aangetoond dat geen 

exploitatieplan behoeft te worden opgesteld. 

 



 

Pouderoyen Compagnons 
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4. MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDBAARHEID 

4.1. Overleg en inspraak 

Gelet op de beperkte reikwijdte van de voorgestelde aanpassing welke 

bovendien voor de burgers een verruiming van de bouwregels oplevert, 

wordt meteen een ontwerpplan in procedure gebracht.  

4.2. Zienswijzen  

Het ontwerp-bestemmingsplan zal op grond van afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht in het kader van de zienswijzen gedurende 

zes weken voor een ieder ter inzage liggen. Hierop kunnen door een 

ieder zienswijzen worden ingediend. Het plan zal daarna, al dan niet 

gewijzigd, ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad van 

Molenwaard.  

 


