Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1

Begrippen

1.1

plan
het bestemmingsplan Butengebiet Dantumadiel van de gemeente Dantumadiel;

1.2

bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1891.bpBUbuitengeb-0401 met de bijbehorende regels en eventuele
bijlagen;

1.3

aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangegeven, waar
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden;

1.4

aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5

aan huis verbonden beroep
een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking
of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.6

aanpijling
een op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig
opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van toepassing is
op de aangepijlde gronden;

1.7

agrarisch bedrijf
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen
van gewassen (houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren, niet
zijnde: een kwekerij, een glastuinbouwbedrijf, een gebruiksgerichte paardenhouderij,
een champignonkwekerij, of een wormenkwekerij;

1.8

agrarisch kleinbedrijf
een agrarisch bedrijf met een omvang van ten minste 5 hectare en ten hoogste 15
hectare;

1.9

archeologische monumenten
terreinenen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als hun
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en
die daarom op grond van de Monumentenwet worden beschermd;

1.10

archeologische waarde
de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de
beschavingsgeschiedenis;

1.11

bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.12

bebouwingsbeeld
de visuele waarden van het totaal aan bebouwing en de bebouwing in het landschap;
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1.13

bêd en brochje
een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening gericht op
het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. Onder een
bêd en brochje-voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband
met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of
permanente kamerverhuur;

1.14

bedrijfsgebouw
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.15

bedrijfswoning
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.16

bestaande
bestaand en legaal aanwezig of legaal realiseerbaar op de dag van terinzagelegging
van het ontwerp van het bestemmingsplan;

1.17

bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.18

bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; indien en voorzover twee
bestemmingsvlakken middels de aanduiding relatie met elkaar zijn verbonden worden
deze aangemerkt als één bestemmingsvlak;

1.19

Bevi-inrichting
een inrichting waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is;

1.20

bijbehorend bouwwerk
een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. Voor zover het bijbehorende bouwwerken
bij een bedrijfswoning betreft, wordt voor de toepassing van dit begrip in afwijking van
het begrip hoofdgebouw de bedrijfswoning aangemerkt als hoofdgebouw;

1.21

boom-/sierteelt
de teelt van kwekerijgewassen;

1.22

bosbouw
het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding
en ontwikkeling van bestaande, respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de
functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu en recreatie;

1.23

bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk;

1.24

bouwgrens
de grens van een bouwvlak;

1.25

bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane
grond en met uitsluiting van onderbouw, zolder, dakopbouw of setback;
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1.26

bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegelaten. Indien en voorzover twee bouwpercelen
middels de aanduiding relatie met elkaar zijn verbonden worden deze aangemerkt als
één bouwperceel;

1.27

bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;

1.28

bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangegeven, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.29

bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt
in of op de grond;

1.30

consumentenvuurwerk
vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik;

1.31

containerteelt
het kweken van planten/boompjes in potten op een geslotenbed-ondergrond of een
openbed-ondergrond met drainage;

1.32

co-substraten
organische materialen/producten, die mogen worden toegevoegd aan een
mestvergistingsproces, waarbij het eindproduct nog steeds onder de definitie van
meststof valt als bedoeld in de milieuwetgeving;

1.33

cultuurgrond
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die bedrijfsmatig, dan wel hobbymatig in
gebruik zijn;

1.34

cultuurhistorische waarde
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat
bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.35

daghoreca
een bedrijf, in hoofdzaak gericht op het verstrekken van ter plaatse te nuttigen spijzen
en/of dranken;

1.36

dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.37

detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het
verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen
kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van
een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.38

ecologische waarde
de aan een gebied toegekende waarden die verband houden met de samenhang van
dieren en planten en hun leefomgeving en/of tussen dieren en planten onderling;

1.39

erf
een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw;
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1.40

evenement
een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of
vermaak, feesten en muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge
een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling vereist is of een melding
moet worden gedaan;

1.41

extensieve dagrecreatie
die vormen van recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en
landschapsbeleving zoals wandelen en fietsen en die in principe plaatsvinden tussen
zonsopgang en zonsondergang, met daarbij behorende voorzieningen zoals
picknickplaatsen, bewegwijzerings- en informatieborden;

1.42

fruitteelt
de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;

1.43

gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte vormt;

1.44

gebruiken
het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

1.45

gebruiksgerichte paardenhouderij
een paardenhouderij die is gericht op het africhten en trainen van paarden, het bieden
van stalruimte voor paarden, het geven van instructie aan derden, het trainen van
paarden en uitbrengen in de sport, verhuur van diensten met behulp van paarden en/of
de in- en verkoop van paarden, niet zijnde een manege;

1.46

geluidgevoelige functies
bewoning of andere geluidgevoelige functies in geluidgevoelige gebouwen of ruimten
als bedoeld in de Wet geluidhinder dan wel het Besluit geluidhinder;

1.47

glastuinbouwbedrijf
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen
van gewassen in kassen;

1.48

groepsaccommodatie
een gebouw dat blijkens zijn indeling geschikt en bestemd is om voor een groep of
groepen te dienen als recreatieverblijf;

1.49

grondgebonden agrarische bedrijfsvoering
een agrarische bedrijfsvoering die geheel dan wel grotendeels afhankelijk is van de
groeikracht van de bodem waarop het bedrijf wordt uitgeoefend;

1.50

hobbymatig agrarisch gebruik
het telen van gewassen en/of het houden van dieren, anders dan in het kader van de
uitoefening van een agrarisch bedrijf en niet zijnde een volkstuin;

1.51

hogere waarde
een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond
van de Wet geluidhinder, dan wel het Besluit geluidhinder;

1.52

hoofdgebouw
een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn,
gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.53

horeca(bedrijf)
een bedrijf, in hoofdzaak gericht op:
a. het verstrekken van ter plaatse te nuttigen spijzen en/of dranken;
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b. het verstrekken van nachtverblijf;
c. het verhuren en ter plaatse beschikbaar stellen van zaalruimten.
Tot een horecabedrijf worden ook een afhaalzaak en een maaltijdbezorgdienst
gerekend.
1.54

houtteelt
de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in
principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend
van de melding en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet;

1.55

hoveniersbedrijf
een bedrijf gericht op het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen en
groenvoorzieningen voor anderen, niet zijnde een grondverzetbedrijf;

1.56

huishouden
een alleenstaande, dan wel twee of meer personen, die een duurzame
gemeenschappelijke huishouding voert dan wel voeren of willen voeren;

1.57

intensieve veehouderij
een bedrijf met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering voor het houden
van vee en pluimvee - zelfstandig of als neventak - met een omvang van tenminste 250
m2, waarbij dit houden van vee en pluimvee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in
gebouwen; het biologisch houden van dieren conform een regeling krachtens artikel 2
van de Landbouwkwaliteitswet en het houden van melkrundvee, schapen of paarden
wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij;

1.58

jachthaven
een haven met de daarbijbehorende grond waar overwegend gelegenheid wordt
gegeven voor het aanleggen, afmeren, of afgemeerd houden van pleziervaartuigen;

1.59

kampeerauto
een auto, waarin voorzieningen zijn getroffen voor recreatief nachtverblijf;

1.60

kampeermiddel
een tent, kampeerauto of toercaravan één en ander voor zover deze onderkomens of
voertuigen geheel of ten dele zijn bestemd dan wel kunnen worden gebruikt voor
recreatief nachtverblijf;

1.61

kampeerterrein
een terrein ter beschikking gesteld voor het plaatsen, dan wel geplaatst houden van
kampeermiddelen, stacaravans, chalets en trekkershutten;

1.62

kas
een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of
ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, bloemen of
planten;

1.63

kleinschalig kampeerterrein
een terrein in een kleinschalige opzet bij een woning of een bedrijf met een beperkt
aantal standplaatsen voor kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, inclusief de bij
die kampeermiddelen behorende gemeenschappelijke faciliteiten, welk terrein
uitsluitend in het toeristische seizoen opengesteld is en op welk terrein de
kampeermiddelen ook alleen in het toeristische seizoen aanwezig zijn.

1.64

kwekerij
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van beplantingsgewassen zoals bos- en
haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen, rozenstruiken, sierconiferen en
overige sierheesters, een en ander in de vorm van vollegrondsteelt dan wel
containerteelt;
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1.65

landschappelijke waarde
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare
verschijningsvorm van dat gebied;

1.66

manege
een paardenhouderij bestaande uit één of meerdere binnenrijbanen, welk bedrijf in
hoofdzaak is gericht op het bieden van paardrijmogelijkheden en het geven van
instructie aan derden met gebruik van paarden in eigendom van het bedrijf, al dan niet
met een daghorecavoorziening die is gericht op het verstrekken van dranken en
etenswaren aan bezoekers van de manege;

1.67

nadere eis
een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening;

1.68

natuurlijke waarde
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische,
geomorfologische, bodemkundige en/of biologische elementen, voorkomend in dat
gebied;

1.69

niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering
een agrarische bedrijfsvoering die geheel dan wel grotendeels onafhankelijk is van de
groeikracht van de bodem waarop het bedrijf wordt uitgeoefend; hieronder worden in
ieder geval verstaan: pluimvee-, pelsdieren- en varkenshouderijen, kalvermesterijen
en viskwekerijen;

1.70

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de
gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de
bestemming;

1.71

omgevingsvergunning
een vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;

1.72

paardenbak
buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, voorzien van een zandbed en al dan
niet voorzien van een omheining;

1.73

peil
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de
bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd:
het plaatselijke verschil ten opzichte van Nieuw Amsterdams Peil;
d. indien de onder a tot en met c genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot
onduidelijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen
peil;

1.74

permanente bewoning
bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;

1.75

productiegerichte paardenhouderij
een paardenhouderij waar uitsluitend of in hoofdzaak handelingen aan en/of met
paarden worden verricht die primair gericht zijn op het voortbrengen, africhten, trainen
en verhandelen van paarden;

1.76

professioneel vuurwerk
vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk;
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1.77

prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
persoon tegen vergoeding;

1.78

recreatief verblijf
een verblijf voor recreatie door personen, die hun vaste woon- of verblijfplaats elders
hebben;

1.79

recreatiewoning
een gebouw dat periodiek dient voor recreatief (nacht)verblijf voor recreanten die hun
hoofdverblijf elders hebben;

1.80

seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in
combinatie met elkaar;

1.81

schuilstal
een niet voor bewoning bestemd gebouw dat dient voor het onderbrengen van vee
tegen weersinvloeden;

1.82

stacaravan
een caravan of soortgelijk onderkomen al dan niet op wielen, dat mede, gelet op de
afmetingen, niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen
over grote afstanden als een aanhangsel van een auto te worden voortbewogen,
bestemd om uitsluitend door een huishouden om daarmee gelijk te stellen groep van
personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar
bewoond te worden, uitsluitend voor recreatieve doeleinden;

1.83

teeltondersteunende voorzieningen
voorzieningen die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten worden gebruikt
om de volgende doelen na te streven:
y verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating;
y verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd
te telen;
y het bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming,
terugdringing onkruidbestrijding, effectief omgaan met water) of
y het voorkomen van schade door vorst;

1.84

tent
een in hoofdzaak uit textiel of ander daarmee vergelijkbaar materiaal vervaardigd
onderkomen dat gemakkelijk is op te vouwen, bestemd voor recreatief verblijf;

1.85

toercaravan
een al dan niet uitklapbare caravan geen stacaravan zijnde, bestemd voor recreatief
verblijf;

1.86

trekkershut
een gebouw van eenvoudige constructie en beperkte omvang, niet voorzien van
sanitair, ten behoeve van passanten, bestemd voor recreatief verblijf;

1.87

verblijfsrecreatie
recreatief nachtverblijf, waarbij hoofdverblijf elders wordt gehouden;



bestemmingsplan "Butengebiet Dantumadiel" (vastgesteld)
77

1.88

vergisting
het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van
organische verbindingen door bacteriën waarbij methaangas vrijkomt;

1.89

verbeelding
a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan Butengebiet Dantumadiel;
b. de analoge (papieren) kaart van het bestemmingsplan Butengebiet Dantumadiel
met legenda en projectnummer 1891000;

1.90

volkstuin
een perceel grond dat zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de woning van de
gebruiker bevindt, waarop de gebruiker gewassen teelt voor eigen gebruik;

1.91

volwaardig agrarisch bedrijf
een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van één
volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen, en waarvan het behoud
ook op langere termijn in voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd, dat wil
zeggen in zowel bedrijfseconomisch opzicht als op milieuhygiënisch verantwoorde
wijze;

1.92

voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere
zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te
wijzen gevel;

1.93

voorgevellijn
de lijn in de voorgevel van een gebouw en het verlengde daarvan;

1.94

voorkeursgrenswaarde
de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden
afgeleid uit de Wet geluidhinder dan wel het Besluit geluidhinder ;

1.95

vuurwerkbedrijf
een inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg
consumentenvuurwerk aanwezig is;

1.96

Wgh-inrichting
een inrichting als bedoeld in onderdeel D van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht;

1.97

wijziging
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.98

woning
een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één
afzonderlijk huishouden;

1.99

woonhuis
een hoofdgebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning
omvat;

1.100

zolder
de bovenste ruimte in een gebouw onmiddellijk onder de kap;

1.101

zorgboerderij
een gebouw waar zorg wordt verleend, al dan niet in combinatie met wonen en al dan
niet in combinatie met agrarische activiteiten.
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