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WELGELEGENWEG 5 TE STROE 

          VRAAGPRIJS € 1.225.000,- K.K. 
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Bijzondere kans! Wilt u wonen op een mooie locatie direct gelegen nabij het uitgestrekte 

bosgebied van de Veluwe en genieten van alle ruimte, privacy en rust om u heen op dit 

fraaie omzoomde perceel? Dan bent u hier helemaal op het juiste adres! Vanuit de 

woning kijkt u uit over de weilanden, ervaar de rust die heerst op dit erf. 

Deze gerenoveerde woonboerderij heeft de beschikking over diverse functionele 

bijgebouwen (ruim 580 m2) welke in gebruik zijn als paardenstalling, dierverblijven en 

opslag en zijn zeer geschikt te noemen voor diverse doeleinden. Het geheel is fraai 

omzoomd door royale boompartijen en is gelegen op een mooi perceel van totaal 

30.000 m2.  

Het perceel kent een agrarische bestemming, op basis van het vigerende 

bestemmingsplan. Er is een milieu- alsmede NB-vergunning aanwezig ten behoeve van 

een paarden- en rundveehouderij.  Binnen deze afgegeven milieuvergunning is ook een 

binnenrijhal vergund. Deze rijhal is niet gerealiseerd, maar is na afgifte van de 

omgevingsvergunning te realiseren. Vraag onze makelaars naar alle mogelijkheden, ook 

ten aanzien van functiewijziging naar een woon- of bedrijfsbestemming zijn er 

mogelijkheden. 
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Adres 

Vraagprijs 

Type 

Slaapkamers 

Perceeloppervlakte 

Woonoppervlakte 

Inhoud 

Bouwjaar 

Tuin 

Verwarming 

Isolatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welgelegenweg 5 te Stroe 

€ 1.225.000,- K.K. 

Vrijstaande woning 

5 

30.000 m² 

175 m² 

621 m³ 

1935 

Rondom 

C.V.-ketel (Nefit, 2001) 

Geheel dubbel glas, dak-, muur- en vloerisolatie 

 

Kenmerken 

Voldoen deze 

kenmerken aan uw 

wensen en wilt u graag 

meer informatie over 

deze woning? 

Vraag dan vrijblijvend 

een bezichtiging aan. 

Via onderstaand 

telefoonnummer kunt u 

ons bereiken: 

      (0342) 415589 
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Entree/hal 

De woning stapt u binnen in de hal. 

Hier treft u de trapopgang naar de 

1e verdieping en een verzorgde 

toiletruimte aan.  

Vanuit de hal krijgt u toegang tot de 

keuken en de beide woonkamers.  

Een fijne bijkomstigheid; de gehele 

begane grond is voorzien van 

vloerverwarming. 
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Woonkamer 

Aan de voorzijde vindt u de 

woonkamer.  

De ruimte is afgewerkt met een 

tegelvloer en een balkenplafond.  

De houtkachel zorgt voor een 

gezellige en huiselijke sfeer.  
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Keuken 

De keuken is in twee delen 

opgesteld, wat zorgt voor 

voldoende opbergruimte voor 

uw keukengerei.  

De lichte keuken beschikt over al 

het nodige inbouwapparatuur 

zoals een 4-pits gasfornuis, 

afzuigkap, vaatwasmachine, 

koelkast met vriesvak en een 

oven.  

Vanuit de keuken bereikt u de 

opkamer met kelder en 

meterkast en de praktische 

bijkeuken met opstelling van de 

C.V.-ketel en aansluiting voor de 

witgoedapparatuur.  
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2e woonkamer 

De 2e woonkamer heeft een 

uitstekende maatvoering waardoor 

er voldoende ruimte is voor een zit- 

en eethoek.  

Dankzij de meerdere raampartijen 

valt er veel daglicht naar binnen.  

De woonkamer is netjes afgewerkt 

met lichte wanden en een houten 

vloer. 

Daarnaast is het mogelijk om een 

gashaard te plaatsen, de aansluiting 

hiervoor is aanwezig.   

Een ruimte welke ook gebruikt kan 

worden als kantoor of 

praktijkruimte aan huis, kortom; 

diverse mogelijkheden! 
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Slaapkamers 
(1e verdieping) 

 
 

De woning beschikt over een vijftal 

slaapkamers welke op de 1e 

verdieping te vinden zijn.  

Twee slaapkamers en de overloop 

zijn voorzien van een vaste kast.  

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Badkamer 
(1e verdieping) 

 

De badkamer is geheel betegeld en 
voorzien van een ligbad, douche, 

wastafel en een radiator.  
 

Naast de badkamer bevindt zich een 
separate toiletruimte. 
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Tuin 

Doordat het perceel is omzoomd 

door boompartijen ervaart u hier 

veel rust en privacy. 

De tuin geeft u de gelegenheid om 

meerdere zithoeken te creëren. 

De woning is middels een 

toegangshek te bereiken.  
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Omschrijving van de bedrijfsgebouwen en overige ruimte                        
(aanduidingen conform overzichtstekening in deze brochure) 

 
 

- Schuur B: kapschuur welke gedeeltelijk is voorzien van een hooizolder. Deze schuur is 

opgetrokken uit houten gevels en is voorzien van een betonvloer. Het dak bestaat uit 

deels abc-(vrije) golfplaten. 

Aan deze schuur is een voormalige varkensschuur aangebouwd. Deze schuur is 

opgetrokken uit metselwerk gevels, betonnen vloeren en is pannengedekt. Afmeting van 

de totale schuur is ca. 11,8 x 13 meter.  

 

- Schuur C: deze schuur is opgetrokken uit metselwerk spouwmuren, gedeeltelijk zijn de 

gevels voorzien van potdekselwerk. Deze schuur is uitgerust met een betonnen vloer en is 

pannengedekt (met isolatie). Afmeting is ca. 7,15 x 9,35 meter.  

 

- Schuur D: deels opgetrokken uit metselwerk, deels potdekselwerk gevels en 

pannengedekt. Deze schuur is voorzien van een betonnen vloer, twee paardenboxen 

alsmede een bergzolder. Afmeting is ca. 5,9 x 6,2 meter.  

 

- Schuur E: deze schuur is opgetrokken uit metselwerk spouwmuren, is voorzien van 

betonnen vloeren en is pannengedekt. De voorzijde is in gebruik als opslagruimte, de 

achterzijde is voorzien van 4 royale paardenboxen. Deels voorzien van bergzolder. 

Afmeting 14,6 x 7,6 meter.  

 

- Schuur F. Deze schuur is opgetrokken uit potdekselwerk gevels, een betonnen vloer met 

rooster en is pannengedekt. Afmeting ca. 7,1 x 5 meter. Afmeting ca. 25 x 5 meter.  

 

- Schuur G: Voormalige varkensschuur, deze schuur is opgetrokken uit metselwerkgevels, 

betonnen vloeren met aanbouw aan de achterzijde en is grotendeels pannengedekt (de 

aanbouw is voorzien van abc-golfplaten). De schuur is eenvoudig van aard. Afmeting ca. 

12 x 8 meter, aanbouw ca. 4,45 x 12 meter.  

 

- Schuur H: in gebruik als houtopslag en overkapping. Deze overkapping betreft een houten 

constructie met grotendeels abc-vrije golfplaten  

 

- Ter hoogte van schuur E en D is een buitenrijbak gelegen van 20 x 40 meter. Deze is qua 

ruimte goed uit te breiden naar een afmeting van 20 x 60 meter. 

 

- Vaste, betonnen mestopslag van 4 x 6 meter, inhoud ca. 25 m3 

 

- De cultuurgronden zijn in gebruik ten behoeve van grasland en zijn fraai gelegen rondom 

de woning met de gebouwen. 
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Woonomgeving 

Dit geheel is gelegen in het 

buitengebied tussen Stroe en 

Voorthuizen direct nabij de 

uitgestrekte bosgebieden van de 

Veluwe. Het Stroese Zand en 

Boeschoten zijn op nog 500 m 

loopstand van dit unieke object 

gelegen. Dit zeer bosrijke 

natuurgebied sluit aan op diverse 

andere natuurgebieden en heeft zeer 

goede uitrijmogelijkheden en 

recreatiemogelijkheden. 
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Overig 
 

- Het geheel heeft een milieuvergunning (melding 

activiteitenbesluit) ten behoeve van het houden van 23 

volwassen paarden, 23 jonge paarden, 8 stuks rundvee en 10 

stuks jongvee. 

- Er is een NB-vergunning aanwezig ten behoeve van 35 

opfokpaarden, 35 volwassen paarden, 33 stuks overig rundvee en 

10 stuks vrouwelijk jongvee.  

- De bestemming van het geheel is Agrarisch, nadere functie-

aanduiding intensieve veehouderij.  

- Op basis van artikel 3.5.3 van de toegevoegde regels van het 

vigerende plan in ander gebruik van de woning dan 

bedrijfsbewoningen toegestaan:                                                                 
“3.5.3 Ander toegestaan gebruik: 
Wanneer een bedrijfswoning niet meer als zodanig in gebruik is, is het toegestaan 

deze te gebruiken voor bewoning door (het huishouden van) een persoon die 

geen functionele binding heeft met het binnen het (gekoppelde) bouwvlak 

gevestigde bedrijf”. 

- Het geheel is geschikt ten behoeve van een productiegerichte 

paardenhouderij: “een grondgebonden agrarische bedrijf gericht op het 

fokken van paarden en/of pony's, het bieden van leefruimte aan opgroeiende 

paarden en/of pony's en/of het voortbrengen van producten doormiddel van het 

houden van paarden en/of pony's, zoals een paardenmelkerij of een daarmee 

gelijk te stellen bedrijfsvorm, eventueel in combinatie met daaraan 

ondergeschikte trainingsfaciliteiten ten behoeve van de ter plaatse opgefokte 

paarden” 

- De binnenbak met aansluitend paardenboxen is wel opgenomen 

in de milieuvergunning, maar is niet gerealiseerd door de 

verkoper. Om deze te mogen realiseren dient er nog een 

omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente.  

- Het object heeft wellicht mogelijkheden tot functiewijziging, 

vraag ons kantoor naar de mogelijkheden. 

- Op enkele schuren zijn nog enige asbesthoudende dakplaten 

aanwezig.  

- In de koopakte zal een ouderdomsclausule, asbestclausule en 

bodomverontreiningclausule worden opgenomen.  
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Nieuwsgierig? 

 

Spreekt de woning u aan? 
 Bekijk onze 360° foto, video en 

plattegronden op Funda om een nog 
betere indruk te krijgen van deze woning. 

 
Wilt u even binnen kijken? 

 De perfecte indruk van een woning krijgt 
u natuurlijk door een bezichtiging! 
Daarom nodigen wij u van harte uit bij 
deze woning.  U kunt telefonisch of per 
mail een afspraak inplannen met één van 
onze medewerkers op het kantoor.  

 
Heeft u nog een eigen woning te verkopen? 

 Onze makelaars komen graag bij u langs 
om gratis de waarde van uw huidige 
woning te bepalen! Indien u dat wenst 
hoopt de makelaar gelijker tijd de 
werkwijze van ons kantoor uit te leggen.   

 

 

(0342) 415589 

Info@westeneng-makelaardij.nl 
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BEGANE GROND 
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1e VERDIEPING 
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KELDER 
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STAL/CARPORT 
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SCHUREN/STALLEN 
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PAARDENBOXEN/GARAGE 
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STALLEN/FIETSENSCHUUR 
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Lijst roerende zaken 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

NVT 

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/ bewegingsmelder X    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging    X 

Overige tuin, te weten:      

• (sier)hek X    

• vlaggenmast(houder)    X 

Woning     

Schotel/antenne X    

Brievenbus X    

(Voordeur)bel X    

Alarminstallatie    X 

(veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders    X 

Rolluiken/zonwering buiten    X 

Zonwering binnen    X 

Raamdecoratie, te weten:     

• Gordijnrails/gordijnen/overgordijnen/ vitrages X    

• Rolgordijnen    X 

• Losse horren/rolhorren X    

• lamellen    X 

• jaloezieën X    

•      

Vloerdecoratie, te weten:     

• vloerbedekking X    

• parketvloer/laminaat    X 

• plavuizen X    

• houten vloer (delen) X    

Warmwatervoorziening, te weten:     

• via CV-installatie X    

• boiler    X 

• close-in boiler    X 

• geiser    X 

•    
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

NVT 

CV met toebehoren X    

(Klok) thermostaat X    

Mechanische ventilatie    X 

Luchtbehandeling    X 

Airconditioning met toebehoren    X 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 
etc.), te weten: 

   X 

•      

•      

Telefoonaansluiting / internetaansluiting/ glasvezel X    

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat  X   

Zonnepanelen    X 

(Voorzet) open haard met toebehoren    X 

Allesbrander    X 

Houtkachel X    

Designradiator(en)    X 

Radiatorafwerking    X 

Overig, te weten:     

• spiegelwanden    X 

• schilderij ophangsysteem X    

     

(Gas)kachels    X 

Keukenblok met bovenkasten X    

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     

• Afzuigkap X    

• 4-pits gasfornuis X    

• Vaatwasmachine X    

• Koelkast X    

• Oven X    

•      

Keukenaccessoires:     X 

•      

•      

Verlichting, te weten:     

• opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X    

• inbouwspots/dimmers    X 

• losse (hang)lampen  X   

(Losse) kasten, legplanken, te weten:  X   

•      

•      

•      
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

NVT 

Toilet met de volgende toebehoren:     

• Toilet X    

• Toiletrolhouder X    

• Toiletborstel(houder)  X   

• fontein X    

•      

Badkameraccessoires     

• Ligbad X    

• Douche (cabine/scherm) X    

• Stoomdouche (cabine)    X 

• Wastafel X    

• Wastafelmeubel    X 

• planchet X    

• toiletkast    X 

• toilet X    

• toiletrolhouder X    

• toiletborstel(houder)  X   

Sauna met toebehoren    X 

Overig     

Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar 
waarvan eventuele leasecontracten, 
huurkoopcontracten of huurcontracten 
zijn over te nemen, te weten: 

    

• CV/geiser/boiler    X 

• Keuken/tuin/kozijnen    X 

• Zonnepanelen    X 

Bijlage(n) over te nemen contracten    X 

•      
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Vragenlijst NVM 

 
DEEL 2. OBJECT GEGEVENS  
 
1. Andere overeenkomsten  

 Ja Nee  

Zijn er nadat u het perceel in eigendom 
hebt gekregen nog andere, eventueel 
aanvullende notariële of onderhandse 
akten opgesteld van het pand? 

 X Zo ja, dan graag een kopie van de 
betreffende overeenkomst aan 
de makelaar overhandigen. 

Zijn er voorzover u bekend mondelinge of 
schriftelijke afspraken gemaakt over 
aangrenzende percelen (bijv. met 
betrekking tot de erfafscheiding(en), 
gebruik van schuur of tuin etc?) 

 X Zo ja, welke zijn dat: 

 
2. Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden 

 Ja Nee  

Rusten er voorzover u weet rechten op het 
perceel zoals erfpacht, opstalrecht, 
vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, 
kwalitatieve rechten of verplichtingen, 
kettingbedingen, voorkeursrechten, 
optierechten, concurrentiebedingen etc.? 

 X Zo ja, welke: 

 
3. Publiekrechtelijke beperkingen 

 Ja Nee  

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van 
toepassing? 

 X  

 
4. Kadastrale grenzen 

 Ja Nee  

Wijken de huidige terreinafscheidingen 
volgens u af van de kadastrale 
eigendomsgrenzen? (Denk hierbij ook aan 
stukjes grond die u van de gemeente in 
gebruik heeft, of grond van u die gebruikt 
wordt door de buren) 

 X Zo ja, waaruit bestaat die 
afwijking: voor eventuele vragen 
kunt u contact opnemen met de 
makelaar. 

Is een gedeelte van uw pand, schuur, 
garage of schutting gebouwd op grond van 
de buren of andersom? 

 X Zo ja, dan graag nader toelichten 
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5. Verhuur  

 Ja Nee  

Is het huis of de grond geheel of 
gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in 
gebruik? 

 X Zo ja, dan graag de makelaar 
hierover nader informeren. 

 
6. Procedures  

 Ja Nee  

Zijn er over het pand procedures gaande bij 
de rechter, de huurcommissie of een 
andere instantie? 

 X Zo ja, welke: 

 
7. Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht  

 Ja Nee  

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor 
of een besluit genomen is tot een 
aanwijzing van uw pand? 

   

a. als beschermd monument;  X  

b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht;  X  

c. gemeentelijk monument;  X  

d. “beeldbepalend pand.”  X  

 
8. Onderhoudscontracten, garanties  

 Ja Nee  

Zijn u onderhoudscontracten en/of 
garantieregelingen bekend van goederen 
die mee verkocht worden? 

 X  

Zijn daarvan contracten of 
garantieregelingen overdraagbaar aan de 
koper (bijv. GIW-garantie, c.v-ketel, 
keukenapparatuur, boiler etc.) 

  Zo ja, welke: 

 
9. Aanschrijvingen  

 Ja Nee  

Zijn u door de overheid of nutsbedrijven 
verbeteringen of herstellingen 
voorgeschreven of aangekondigd die nog 
niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd? 

 X Zo ja, welke: 
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10. Isolatie 

 Ja Nee  

Zijn er isolerende voorzieningen aanwezig 
of later aangebracht? 

X  Zo ja, welke: 
X Geheel dubbel glas 
o Gedeeltelijk dubbel glas 
X Dakisolatie 
X Vloerisolatie 
X Muurisolatie 

 
11. Verbouwingen  

 Ja Nee  

Zijn er in het verleden verbouwingen 
uitgevoerd? 

 X Zo ja, welke + jaar: 

Zijn er voor de verbouwingen de benodigde 
vergunningen aangevraagd (en verleend)? 

   

Zijn er isolerende voorzieningen bij de 
verbouwing/aanbouw aangebracht (bijv. 
dubbele beglazing, dak-, spouw-, muur 
en/of vloerisolatie)? 

  Zo ja, welke: 

 
12. Installaties  

 Ja Nee  

Is de elektrische installatie in het verleden 
vernieuwd / vervangen? 

 X Zo ja, wanneer:  

Is de bedrading geheel vernieuwd / 
vervangen? 

   

Zijn u thans gebreken bekend aan de 
elektrische installatie? 

 X  

 
13. Centrale verwarmingsinstallatie  

 Ja Nee  

Is er in het pand een c.v.-ketel aanwezig? X  Zo ja, uit welk jaar dateert deze: 
2001 

Voorziet de c.v.-ketel tevens in de 
warmwatervoorziening? 

   

Wordt de c.v.-ketel jaarlijks onderhouden? X  Zo ja, laatste datum van 
onderhoud: 08-2020 

Zijn de leidingen in het verleden 
vernieuwd? 

 X Zo ja, wanneer is dit gebeurd: 

Zijn u gebreken bekend aan de c.v.-
installatie? 

 X Zo ja, welke: 
 
 
 
 



34 
 

 
14. Warmwatervoorziening  

 Ja Nee  

Is er in het pand ook een boiler aanwezig?  X Zo ja, uit welk jaar dateert deze: 

Zijn u gebreken bekend aan de boiler?   Zo ja, welke: 

Is er in het pand ook een geiser aanwezig?  X Zo ja, uit welk jaar dateert deze: 

Zijn u gebreken bekend aan de geiser?    

Is er in het pand ook een close-in boiler 
aanwezig? 

 X Zo ja, uit welk jaar dateert deze: 

Zijn u gebreken bekend aan de close-in 
boiler? 

  Zo ja, welke: 
 
 
 
 

 
15. Olietank  

 Ja Nee  

Was er in het verleden een oliestook-
installatie aanwezig? 

 X Indien ‘Nee’, dan verdergaan 
met vraag 16. 

Is er nog een (ondergrondse) tank 
aanwezig? 

  Zo ja, waar ligt deze: 

Is deze tank in het verleden gesaneerd?   Zo ja, wanneer: 

Is deze tank gereinigd en afgevuld met 
zand? 

   

Is deze tank verwijderd? X   

Zo ja, zijn ook alle aan- en afvoerleidingen 
verwijderd? 

   

Beschikt u over een saneringscertificaat?    

 
16. Asbest  

 Ja Nee  

Zijn er voorzover u bekend in het pand 
en/of in een bijgebouw (denkt u hierbij aan 
een berging, garage etc.) eterniet-platen, 
asbestcementplaten of ander 
asbesthoudende materiaal aangebracht? 
(eternietplaten zijn harde platen, ongeveer 
een halve centimeter dik, grijskleurig indien 
ze ongeverfd zijn). 

X   

Blijft er in het pand “zeil” achter, al of niet 
vastgelijmd, dat aangeschaft is tussen 1960 
en 1982? 

 X   
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17. Onderhoud buitenzijde  

 Ja Nee  

Zijn er in het verleden dakgoten 
vernieuwd? 

 n.v.t. Zo ja, wanneer: 

Zijn u gebreken/lekkages bekend aan de 
dakgoten? 

  Zo ja, welke: 

Zijn er in het verleden platte daken 
vernieuwd (bijv. van garage, dakkapel(len), 
uitbouwen etc.)? 

 n.v.t. Zo ja, wanneer: 

Zijn u gebreken/lekkages bekend aan de 
platte daken? 

  Zo ja, welke: 

Zijn er in het verleden raamkozijnen 
vernieuwd? 

X  Zo ja, wanneer: ± 1990 

Zijn u gebreken bekend aan de 
raamkozijnen? 

 X Zo ja, welke: 

Is het pand aan de buitenzijde recent 
geschilderd? 
 

X  Zo ja, wanneer: 2019 

 
18. Onderhoud binnen  

 Ja Nee  

Zijn u gebreken bekend aan de begane 
grondvloer? 

 X Zo ja, welke: 

Zijn u gebreken bekend aan de 
verdiepingsvloer(en)? 

 X Zo ja, welke: 

Zijn u gebreken bekend aan de 
kapconstructie? 

 X Zo ja, welke: 

Zijn er in de woning in het verleden sporen 
van houtvernielers aangetroffen (bijv. 
houtworm, boktor etc.)? 

X  Zo ja, waar: destijds behandeld 

Zijn de rookkanalen het afgelopen jaar 
gereinigd? 

 X Zo ja, welke: 

 
19. Gebreken / bezwaren  

 Ja Nee  

Zijn u gebreken of bezwaren bekend aan de 
technische installatie (denkt u hierbij aan 
gas, water, elektriciteit etc.) 

 X Zo ja, waar: 

Is er voorzover u bekend sprake van 
betonrot? 

 X  

Zijn u nog andere gebreken of bezwaren 
bekend die voor een koper van belang 
kunnen zijn bij het nemen van een 
aankoopbeslissing? 

 X Zo ja, welke: 



36 
 

 
20. Riolering  

 Ja Nee  

Is het pand aangesloten op het 
gemeenteriool? 

X   

Zijn u gebreken bekend aan de riolering 
(bijv. regelmatige verstopping, lekkages 
etc.)? 

 X Zo ja, welke: 

 
21. Apparatuur  

 Ja Nee  

Blijft er apparatuur achter in het pand? X   

Zijn u gebreken bekend aan één of 
meerdere apparaten? 

 X Zo ja, welke: 
 
 
 

 
22. Buren  

 Ja Nee  

Beschrijf de samenstelling van het 
huishouden van de buren? (denkt u hierbij 
aan geslacht, leeftijd, aantal kinderen etc.) 

   

Hoe is het contact met de buren?    

Bestaat er onenigheid met de buren over 
bepaalde zaken die voor een koper van 
belang kunnen zijn bij zijn 
aankoopbeslissing? 

  Zo ja, welke: 

 
23. Diverse lasten  

Wat is de WOZ-waarde van het pand? €  

Wat was de hoogte van de laatste aanslag? €  
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Artikel 3 Agrarisch 
3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 

1. per bouwvlak niet meer dan één agrarisch bedrijf is toegestaan; 

2. voor zover het bedrijf voor de milieuregelgeving als één inrichting wordt aangemerkt, deze 

inrichting niet op twee in de nabijheid van elkaar gelegen bouwvlakken mag zijn gelegen; 

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' voor een intensieve veehouderij; 

c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' ook voor een glastuinbouwbedrijf; 

d. hobbymatig agrarisch gebruik; 

e. het weiden van paarden en/of pony's ten behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij of een 

manege; 

f. uitsluitend ter plaatse van de in de onderstaande tabel mede voor de specifieke in de tabel voor dat 

adres vermelde niet-agrarische nevenactiviteiten waarbij de in de tabel genoemde maximum 

bebouwde oppervlakte voor de nevenactiviteit mag worden gebruikt: 

Straat   huis- 

nummer   

Oppervlakte 

(m2)   

Niet-agrarische nevenactiviteit   

Aarderweg   4   -   Zorgboerderij   

Achterveldseweg   26   180   Ambachtelijke be- en verwerking van producten   

Apeldoornsestraat   193   320   Dagrecreatie   

Bielderweg   1   -   Zorgboerderij   

Briellaerdseweg   18   -   Zorgboerderij   

Brugveenseweg   67   225   Dagrecreatie   

Drieënhuizerweg   40   350   Agrarisch loonbedrijf   

Drieënhuizerweg   44   300   Metaalbewerkingsbedrijf   

Dunenkamperweg   15   180   Aannemersbedrijf   

Essenerweg   156, 156A en 

156B   

-   Zorgboerderij   

Garderbroekerweg   150   -   Zorgboerderij   

Garderbroekerweg   196-198   350   Hovenier   

Gelkenhorsterweg   12   27   Electrotechniek    

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3_Agrarisch
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Harremaatweg   40   600   Groothandel in akkerbouwproducten en 

veevoeders   

Hoornweg   15   408   Constructiewerkplaats   

Hoornweg   23   350   Aannemersbedrijf   

Houtbeekweg   10   135   Autopoetsbedrijf   

Jan van Arkelweg   54   300   Caravanstalling   

Kallerbroekerweg   135   300   Aannemersbedrijf   

Kootwijkerdijk   4   1.375   Hovenier   

Kootwijkerdijk   5-1   500   Technisch installatiebedrijf   

Krumselaarseweg   16   225   Dierenasiel en pension   

Oosterbrinkweg   28   85   Dierenpension   

Overhorsterweg   34   85   Bed & breakfast en fietsenstalling   

Postweg   27   95   Transportbedrijf   

Renswoudsestraatweg   16   300   Kinderdagverblijf   

Schoonengweg   8   500   Recreatieruimte t.b.v. minicamping, dagrecreatie 

en workshops   

Valkseweg   261   200   Metaalbewerkingsbedrijf   

Van Amerongenweg   9   -   Zorgboerderij   

Velkemeensedijk   21   350   Bouwbedrijf   

Veenburgerweg   5   300   Automobielbedrijf   

Vinkekampweg   51   945   Slachterij   

Walhuisweg   20   415   Slachterij   

Welgelegenweg   26   140   Mallenmakerij   

Wielweg   17 en 19   160   Timmerbedrijf   

Wikselaarseweg   18   -   Zorgboerderij   

g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie' voor dagrecreatie; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'akkerbouw' voor een akkerbouwbedrijf; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'bomenteelt' alleen voor een boomteeltbedrijf; 

j. het gebruik zoals omschreven in artikel 3.5.1. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3.5.1_Gebruikovereenkomstigdebestemming
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met daaraan ondergeschikt: 

k. extensief recreatief medegebruik; 

l. erfontsluitingswegen, ook ten behoeve van andere bestemmingen; 

m. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen; 

n. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

o. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan; 

p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine 

woning met bijbehorende bijgebouwen; 

q. gebouwen; 

r. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

s. werken, geen bouwwerken zijnde; 

t. tuinen en erven; 

u. parkeervoorzieningen; 

v. groenvoorzieningen en landschapselementen; 

w. paden. 

3.2 Bouwregels 
3.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduidingen reconstructiewetzone - extensiveringsgebied 

V of reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV mogen geen gebouwen worden gebouwd of 

uitgebreid voor het huisvesten van dieren in de sector intensieve veehouderij, tenzij: 

1. het gaat om vervangende nieuwbouw; 

2. de nieuwbouw noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke eisen van dierenwelzijn en het 

aantal dierplaatsen daarbij niet toeneemt; 

3. de bouw plaatsvindt krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, die reeds is 

verleend voordat dit bestemmingsplan in werking is getreden. 

3.2.2 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 6 m, uitgezonderd ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de 

verbeelding is weergegeven; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.6_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.6_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.5_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedGV
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b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op 

de verbeelding is weergegeven; 

c. in afwijking van het bepaalde sub a mag de goothoogte van teeltondersteunende kassen niet meer 

bedragen dan 3,5 m; 

d. de oppervlakte van teeltondersteunende kassen mag niet meer bedragen dan 1.000 m2; 

e. de (vloer)oppervlakte van gebouwen voor niet-agrarische nevenactiviteiten mag niet meer bedragen 

dan de in artikel 3.1 aangegeven oppervlakte; 

f. een bedrijfsgebouw voor het houden van dieren mag uit maximaal één bouwlaag bestaan, met dien 

verstande dat indien het bestaande aantal bouwlagen groter is, het aantal bouwlagen maximaal dat 

grotere aantal mag bedragen. 

3.2.3 Bedrijfswoning 

Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 

a. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat: 

1. indien het bestaande aantal bedrijfswoningen groter is, het aantal bedrijfswoningen 

maximaal dat grotere bestaande aantal mag bedragen; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' het maximum aantal geldt 

dat is weergegeven op de verbeelding; 

3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is 

toegestaan; 

b. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de 

bestaande woning; 

c. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de 

maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven; 

d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de 

maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven; 

e. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen, uitgezonderd ter 

f. plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de 

verbeelding is weergegeven; 

g. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de 

onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning. 

3.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning 

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 

a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen; 

c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
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d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan 

onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2. 

3.2.5 Kleine woning 

Voor het bouwen van een kleine woning gelden de volgende bepalingen: 

a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is naast de 

reguliere bedrijfswoning(en) als bedrijfswoning ook één kleine woning toegestaan, uitgezonderd ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen', want daar geldt het aantal dat op de 

verbeelding is weergegeven; 

b. bij vervangende nieuwbouw dient de kleine woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande 

kleine woning; 

c. de inhoud van een kleine woning mag niet meer bedragen dan 350 m3; 

d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m; 

e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m; 

f. onder een kleine woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de 

onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de kleine woning. 

3.2.6 Bijgebouwen bij kleine woning 

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een kleine woning gelden de volgende bepalingen: 

a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen; 

c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m2, met dien verstande dat 

indien de bestaande oppervlakte groter is, die grotere oppervlakte als maximum geldt, mits de 

oppervlakte niet meer bedraagt dan 80 m2; 

d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan 

onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2. 

3.2.7 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan met 

inachtneming van de in de tabel genoemde toelaatbare situering en maximum bouwhoogte: 

Bouwwerk   situering   maximum 

bouwhoogte 

(m)   

voedersilo's   binnen het bouwvlak   15   

mestopslagvoorzieningen   binnen het bouwvlak   6   

mestopslagvoorzieningen   buiten het bouwvlak, mits de afstand tot een woning van een 

derde tenminste 50 meter bedraagt en de 

mestopslagvoorziening in zijn geheel ligt binnen een afstand 

van 50 meter van een agrarisch bouwvlak of een bouwvlak voor 

2   
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'agrarisch-paardenhouderij'   

mestvergistingsinstallaties   binnen het bouwvlak   10   

voeropslagvoorzieningen   binnen het bouwvlak   6   

voeropslagvoorzieningen   buiten het bouwvlak, mits de afstand tot een woning van een 

derde tenminste 50 meter bedraagt en de 

voeropslagvoorziening in zijn geheel ligt binnen een afstand van 

50 meter van een agrarisch bouwvlak of een bouwvlak voor 

'agrarisch-paardenhouderij'   

 

 

 

 

3   

overkappingen   binnen het bouwvlak   6   

teeltondersteunende 

voorzieningen   

binnen het bouwvlak   6   

teeltondersteunende 

voorzieningen   

buiten het bouwvlak   1,5   

erf- en terreinafscheidingen   binnen en buiten het bouwvlak   2   

overige bouwwerken   binnen het bouwvlak   6   

overige bouwwerken   buiten het bouwvlak   2   

3.3 Nadere eisen 

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. een goede milieusituatie; 

d. de bescherming van ecologische waarden; 

e. de bereikbaarheid voor hulpdiensten; 

f. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden; 

g. de landschappelijke inpassing van de bebouwing; 

h. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing; 

i. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen. 

2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing. 

3.4 Afwijken van de bouwregels 

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.1 voor wat betreft de 

situering binnen het bouwvlak en toestaan dat bouwvlakgrenzen worden overschreden door 

bebouwing, met inachtneming van het volgende: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_36.1_Procedurebijhetstellenvannadereeisen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3.2.1_Gebouwen
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a. de oppervlakte waarmee het bouwvlak mag worden overschreden mag niet meer bedragen 

dan 750 m2; 

b. de bedrijfswoning mag niet geheel of grotendeels buiten het bouwvlak worden gebouwd; 

c. er dient gestreefd te worden naar een compacte (denkbeeldige) bouwvlakvorm; 

d. aannemelijk is gemaakt dat er geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt; 

e. aangetoond dient te worden dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

aanwezige landschapswaarden dan wel dat hieraan door het nemen van maatregelen 

voldoende tegemoet kan worden gekomen; 

f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie; 

g. ter plaatse van de aanduidingen reconstructiewetzone - extensiveringsgebied 

V en reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV mag bij het bouwen voor intensieve 

veehouderij uitsluitend worden gebouwd als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke 

eisen van dierenwelzijn, mits het aantal dierplaatsen niet toeneemt; 

h. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV mag bij het 

bouwen voor intensieve veehouderij uitsluitend worden gebouwd met dien verstande dat: 

▪ het vergrote bouwvlak niet meer bedraagt dan 130% van het op 17 maart 2005 

geldende bouwvlak, voor bouwvlakken met de aanduiding 'intensieve veehouderij'; 

▪ het geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak 

conform het toen geldende bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van 

de op dat moment legaal aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, 

doch buiten het bouwvlak was gerealiseerd; 

▪ de bovengrens van 130% is niet van toepassing en mag worden overschreden 

voor ontwikkelingen die zien op het vergoten van de oppervlakte stalruimte in het 

kader van wettelijke eisen voor dierenwelzijn, met dien verstande dat daarbij het 

aantal dierplaatsen niet mag toenemen. 

i. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V mag bij het 

bouwen voor intensieve veehouderij uitsluitend worden gebouwd mits daarmee het 

denkbeeldige bouwvlak dat ten behoeve van intensieve veehouderij wordt gebruikt, niet 

groter wordt dan 1,0 hectare, tenzij uitbreiding noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke 

eisen voor dierenwelzijn, mits daarbij het aantal dierplaatsen niet toeneemt. 

2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.2 voor wat betreft de 

maximum oppervlakte van teeltondersteunende kassen en toestaan dat teeltondersteunende kassen 

worden gebouwd met een grotere oppervlakte, mits: 

a. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 1.500 m2; 

b. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en 

beeldkwaliteit. 

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.3 voor wat betreft de 

plaats van de bedrijfswoning en toestaan dat vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een 

andere plaats plaatsvindt binnen het bouwvlak, mits: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.6_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.6_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.5_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedGV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.8_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedGV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.9_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3.2.2_Bedrijfsgebouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3.2.3_Bedrijfswoning
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a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 

4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.3 voor wat betreft de 

maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd 

met een hogere goothoogte, mits: 

a. de goothoogte niet meer dan 6 m bedraagt; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en 

beeldkwaliteit. 

5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.2 voor wat betreft de 

maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 12 m 

bedraagt, mits: 

1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en 

beeldkwaliteit; 

2. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is. 

6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.2 voor wat betreft het 

aantal bouwlagen van een bedrijfsgebouw en toestaan dat een bedrijfsgebouw met maximaal twee 

bouwlagen wordt gebouwd, mits: 

a. de tweede bouwlaag uitsluitend is bestemd voor het houden van pluimvee dan wel 

activiteiten die niet het houden van dieren betreffen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden dan wel 

hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen; 

c. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het 

toepassen van de afwijkingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden; 

d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie; 

e. aannemelijk is gemaakt dat geen onacceptabele verkeersaantrekkende werking optreedt; 

f. voor de (vloer)oppervlakte van de tweede bouwlaag tweemaal deze oppervlakte aan 

agrarisch bouwvlak beschikbaar is binnen de component 'oppervlakte bouwvlak' van de 

salderingsregistratie. 

7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.5 voor wat betreft de 

plaats van de kleine woning en toestaan dat vervangende nieuwbouw van de kleine woning op een 

andere plaats binnen het bouwvlak plaatsvindt, mits: 

a. de kleine woning gesitueerd wordt achter de voorgevelrooilijn van de bestaande bebouwing; 

b. de situering en de ontsluiting van de kleine woning dusdanig is dat er sprake blijft van één 

erf; 
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c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 

8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.3 en artikel 3.2.5 voor 

wat betreft de maximum inhoud van de bedrijfswoning of de 'kleine woning' en toestaan dat een 

bedrijfswoning of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, mits: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit 

en mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in 

onevenredige mate worden geschaad; 

b. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen volgens staffeling in de 

onderstaande tabel: 

Inhoud woning   Sloopeis   

Tot 1000 m3   1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere m3 vergroting   

met dien verstande dat: 

▪ monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de 

bepaling van de sloopoppervlakte; 

▪ de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de 

gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die 

het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld; 

▪ verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is. 

9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de 

maximum bouwhoogtes van voedersilo's en toestaan dat binnen het bouwvlak voedersilo's worden 

gebouwd met een bouwhoogte van niet meer dan 20 m. 

10. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de 

hoogte van een mestopslagvoorziening buiten het bouwvlak en toestaan dat een 

mestopslagvoorziening buiten het bouwvlak wordt gebouwd met een grotere hoogte, met 

inachtneming van het volgende: 

a. per agrarisch bedrijf is niet meer dan één gebouwde mestopslagvoorziening voor drijfmest 

buiten het bouwvlak toegestaan; 

b. de mestopslagvoorziening dient aansluitend aan het bouwvlak te worden gerealiseerd; 

c. de noodzaak voor de mestopslagvoorziening buiten het bouwvlak dient te zijn aangetoond; 

d. de inhoud van de mestopslagvoorziening mag niet meer dan 1.000 m3 bedragen; 

e. de milieusituatie mag niet onevenredig worden aangetast; 

f. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen; 

g. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, 

tenzij door het nemen van maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen. 
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11. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de 

maximum bouwhoogte van mestvergistingsinstallaties en toestaan dat mestvergistingsinstallaties 

worden gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits: 

a. de bouwhoogte niet meer dan 20 m bedraagt; 

b. een hogere bouwhoogte om technische redenen noodzakelijk is. 

12. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de 

maximum bouwhoogte van teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak en toestaan dat 

teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak worden gebouwd met een hogere 

bouwhoogte, met inachtneming van het volgende: 

a. de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt; 

b. de teeltondersteunende voorzieningen dienen aansluitend aan het bouwvlak te worden 

gerealiseerd; 

c. de noodzaak voor het bouwen van teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte 

van meer dan 1,5 m dient te zijn aangetoond; 

d. de teeltondersteunende voorzieningen mogen niet worden gerealiseerd in ter plaatse van 

de aanduiding 'overig - ecologische hoofdstructuur'. 

13. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de 

maximum bouwhoogte overige bouwwerken buiten het bouwvlak en toestaan dat zonnecollectoren 

buiten het bouwvlak worden gebouwd met een hogere bouwhoogte, met inachtneming van het 

volgende: 

a. de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt; 

b. de zonnecollectoren dienen aansluitend aan het bouwvlak te worden gerealiseerd; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en 

beeldkwaliteit; 

d. de noodzaak voor het bouwen van zonnecollectoren met een bouwhoogte van meer dan 2 

m dient te zijn aangetoond; 

e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

f. de zonnecollectoren mogen niet worden gerealiseerd in ter plaatse van de aanduiding 

'overig - ecologische hoofdstructuur'. 

14. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de 

maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het 

bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits: 

a. de bouwhoogte niet meer dan 20 m bedraagt; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en 

beeldkwaliteit; 

c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 
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15. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.3 dan wel 

artikel 3.2.5 voor wat betreft het toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning of een kleine 

woning een tweede zelfstandige wooneenheid wordt gerealiseerd, mits: 

a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg 

verleend wordt binnen de bedrijfswoning of kleine woning dan wel dat er sprake is van een 

zodanige relatie tussen de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige 

omstandigheden, dat in redelijkheid aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de 

toekomst kunnen verlenen van mantelzorg in dezelfde woning wil wonen; 

b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide 

wooneenheden waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg; 

c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning dan wel de 'kleine 

woning', tot ten hoogste 65 m2, wordt benut voor de tweede wooneenheid; 

d. de bedrijfswoning of 'kleine woning' waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in 

visueel opzicht de uitstraling van één woning behoudt; 

e. de bedrijfswoning of 'kleine woning' waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een 

minimale toegelaten inhoud heeft van meer dan 350 m3. 

f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare 

sloopmeters, met dien verstande dat: 

▪ monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de 

bepaling van de sloopoppervlakte; 

▪ de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de 

gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die 

het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld; 

▪ verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is. 

16. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en verblijfsrecreatie in 

de vorm van trekkershutten toestaan binnen een bouwvlak, met inachtneming van het volgende: 

a. het aantal trekkershutten per bouwvlak mag niet meer bedragen dan 3; 

b. de trekkershutten dienen te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing; 

c. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen; 

d. de oppervlakte mag niet meer dan 20 m2 bedragen; 

e. de onderlinge afstand mag niet minder dan 5 m bedragen. 

17. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.6, lid 4, onder g en 

nieuwbouw ten behoeve van sanitaire voorzieningen toestaan, indien aannemelijk is gemaakt dat het 

realiseren van sanitaire voorzieningen binnen de bestaande bebouwing niet mogelijk is met dien 

verstande dat: 

a. de gezamenlijke (vloer)oppervlakte van de sanitaire voorzieningen niet meer mag bedragen 

dan 75 m2; 

b. de bouwhoogte maximaal 5 m bedraagt; 

c. de goothoogte maximaal 3 m bedraagt. 
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18. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 31.1 en toestaan dat wordt 

gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor is of wordt afgeweken van het plan met toepassing 

van artikel 3.6, mits dit in overeenstemming is met de in artikel 3.6 genoemde voorwaarden en wordt 

gebouwd conform de in artikel 3.2 vermelde bouwregels, voor zover van toepassing. 

3.5 Specifieke gebruiksregels 
3.5.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming 

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt: 

a. gebruik van ruimten binnen de bedrijfswoning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis 

verbonden beroep of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor zover dit gebruik ondergeschikt 

blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

1. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning of de kleine woning, tot ten 

hoogste 60 m2 bij een bedrijfswoning en 35 m2 bij een kleine woning, mag worden gebruikt 

voor het aan huis verbonden beroep, het kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast; 

2. degene die de onder a genoemde activiteiten in de bedrijfswoning of de kleine woning 

uitvoert, dient tevens de bewoner van deze woning te zijn; 

3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet 

toegestaan; 

4. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 

m2. 

b. het gebruik van grond als paardrijbak bij een agrarisch bedrijf, mits: 

1. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de bedrijfswoning of kleine 

woning die ligt in het bouwvlak waartoe de paardrijbak behoort; 

2. de paardrijbak binnen een bouwvlak dan wel aansluitend aan het bouwvlak ligt waartoe de 

paardrijbak behoort; 

3. de paardrijbak achter de voorgevelrooilijn ligt; 

4. de oppervlakte van de paardrijbak niet meer dan 800 m2 bedraagt, met dien verstande dat 

de oppervlakte van de paardrijbak voor het perceel Hooiweg 10 in Garderen niet meer dan 

1.200 m2 bedraagt; 

5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt. 

c. het gebruik van grond als mestopslagvoorziening bij een agrarisch bedrijf buiten een bouwvlak, mits: 

1. de mestopslag wordt gebruikt ten dienste van het agrarische bedrijf of de paardenhouderij 

die ligt in het bouwvlak waartoe de mestopslag behoort; 

2. de mestopslagvoorziening ligt achter de voorgevelrooilijn; 

3. de inhoud van de mestopslag niet meer dan 100 m3 bedraagt; 

4. de mestopslagvoorziening wordt gerealiseerd direct grenzend aan het bouwvlak waartoe 

deze behoort; 

5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt; 
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6. een mestopslagvoorziening wordt niet aangemerkt als gebruik overeenkomstig de 

bestemming ter plaatse van de aanduiding 'overig - kernrandzone'. 

d. het gebruik van grond als paardrijbak bij overige bestemmingen, mits de paardrijbak wordt gebruikt 

ten dienste van bewoners van een woning, woongebouw, bedrijfswoning of kleine woning die ligt in 

een bouwvlak of bestemmingsvlak aansluitend aan de paardrijbak met een andere dan een 

agrarische bestemming, dan wel ten behoeve van de paardenhouderij die ligt in de een 

bestemmingsvlak met de bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij', met inachtneming van de regels 

die in die betreffende andere bestemming zijn opgenomen voor de paardrijbak. 

e. het gebruik van grond als tuin bij overige bestemmingen, mits de tuin wordt gebruikt ten dienste van 

bewoners van een woning, woongebouw, bedrijfswoning of kleine woning die ligt in een 

bestemmingsvlak aansluitend aan de tuin met een andere dan een agrarische bestemming, mits de 

tuin in zijn geheel ligt binnen een afstand van 30 meter van de grens van het bestemmingsvlak met 

die andere bestemming, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

openheid' want daar is het gebruik als tuin niet toegestaan. 

f. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits: 

1. de grond gelegen is binnen een bouwvlak; 

2. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn 

3. de totale grondoppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren 

maximaal 150 m2 bedraagt; 

4. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte 

eigen verbruik van het agrarische bedrijf; 

5. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door 

vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te 

bevestigen; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en 

beeldkwaliteit. 

g. het (co-) vergisten van mest en het bewerken en verhandelen van de daarbij vrijkomende producten, 

mits het bedrijf uitsluitend op het eigen bedrijf geproduceerde mest verwerkt, waaraan eventueel tot 

maximaal 50% (ten opzichte van de op het bedrijf geproduceerde mest) eigen en/of van derden 

afkomstige co-substraten worden toegevoegd. 

h. het opslaan van houtsnippers als brandstof voor warmteopwekking ten behoeve van het eigen 

agrarische bedrijf. 

3.5.2 Gebruik strijdig met de bestemming 

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt: 

a. het verharden van onverharde paden; 
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b. het gebruik van gronden voor buitenopslag ten behoeve van de niet-agrarische nevenfunctie, tenzij 

op de verbeelding de aanduiding 'opslag' is aagegeven, want daar is buitenopslag wel toegestaan; 

c. het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone'; 

d. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van houtachtige gewassen, waaronder 

begrepen struiken en heesters ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone'. 

3.5.3 Ander toegestaan gebruik 

Wanneer een bedrijfswoning niet meer als zodanig in gebruik is, is het toegestaan deze te gebruiken voor 

bewoning door (het huishouden van) een persoon die geen functionele binding heeft met het binnen het 

(gekoppelde) bouwvlak gevestigde bedrijf. 

3.6 Afwijken van de gebruiksregels 

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 ten behoeve van de 

omschakeling naar een andere niet-agrarische nevenactiviteit, mits: 

a. aannemelijk is gemaakt dat de nevenactiviteit ondergeschikt is aan de agrarische functie; 

b. de nevenactiviteit wordt uitgeoefend door degene die het agrarisch bedrijf uitoefent; 

c. de oppervlakte die gebruikt wordt ten behoeve van de nevenactiviteit niet wordt vergroot; 

d. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

e. geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en 

ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van 

ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in 

rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 

f. geen buitenopslag plaatsvindt; 

g. de neveniviteit plaatsvindt binnen het bouwvlak, tenzij de aard en de omvang van de niviteit 

buiten het bouwvlak toelaatbaar worden geacht; 

h. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 

2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 ten behoeve van 

intensief recreatief medegebruik, zoals boerengolf en een maïsdoolhof, buiten het bouwvlak, mits: 

a. aannemelijk is gemaakt dat geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt; 

b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en de stalling van 

caravans, campers en boten van derden toestaan, mits deze plaatsvindt in bestaande gebouwen. 

4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en verblijfsrecreatie in 

de vorm van een kleinschalig kampeerterrein toestaan, met inachtneming van het volgende: 

a. het aantal kleinschalige kampeerterreinen mag in totaal niet meer dan 30 bedragen; 

b. kleinschalig kamperen is uitsluitend toegestaan vanaf 15 maart tot en met 31 oktober; 

c. per kleinschalig kampeerterrein zijn maximaal 25 kampeermiddelen toegestaan; 
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d. een kleinschalig kampeerterrein mag uitsluitend zijn gesitueerd binnen het bouwvlak of 

binnen een afstand van 50 m vanaf het bouwvlak; 

e. een kleinschalig kampeerterrein mag niet zijn gelegen in directe aansluiting op een reeds 

bestaand kleinschalig kampeerterrein of een regulier verblijfsrecreatieterrein; 

f. een kantine en horeca-activiteiten zijn niet toegestaan; 

g. sanitaire voorzieningen ten behoeve van het kleinschalige kampeerterrein zijn uitsluitend 

toegestaan in bestaande bebouwing tot een maximum oppervlakte van 75 m2; 

h. de onderlinge afstand tussen kampeermiddelen mag niet minder dan 3 m bedragen; 

i. het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein mag niet minder bedragen dan 1,3 per 

standplaats; 

j. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden; 

k. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing; 

l. de omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van maximaal 10 jaar; 

m. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 

5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5.1 ten behoeve van de 

uitoefening van een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een 

bijgebouw, mits: 

a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, indien aanwezig de 

kleine woning en de bijgebouwen wordt gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, 

kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast; 

b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis 

verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2; 

c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie; 

e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 

m2. 

6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5.1 ten behoeve van het 

gebruik van grond als paardrijbak, waarbij de paardrijbak voor de voorgevelrooilijn ligt, mits: 

a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij 

hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen. 

7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5.1 ten behoeve van het 

gebruik van grond buiten het bouwvlak voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits: 

a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, 

woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een 

andere bestemming dan de bestemming Agrarisch; 
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b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het 

bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren; 

c. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 

250 m2 bedraagt; 

d. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen 

geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen; 

e. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door 

vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te 

bevestigen; 

f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie; 

h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden; 

i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede 

landschappelijke inpassing. 

8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en buitenopslag ten 

behoeve van een nevenactiviteit toestaan, mits: 

a. aannemelijk is gemaakt dat de buitenopslag noodzakelijk is in het kader van een doelmatige 

uitoefening van de nevenactiviteit; 

b. aannemelijk is gemaakt dat de paardenhouderij de belangrijkste functie blijft; 

c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

d. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan. 

9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en verblijfsrecreatie in 

de vorm van trekkershutten toestaan binnen een bouwvlak. 

10. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5.2 ten behoeve van het 

opslaan van agrarische bedrijfsstoffen en/of ten behoeve van het gebruiken van 

gewasbeschermingsmiddelen, mits: 

a. geen onevenredige belemmering plaatsvind van de ontwikkelingsmogelijkheden op 

nabijgelegen gronden; 

b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 

3.7 Wijzigingsbevoegdheid 

1. Burgemeester en wethouders kunnen een bouwvlak vergroten, de bestemming wijzigen in Groen en 

voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen: 

a. tot maximaal 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone -

 landbouwontwikkelingsgebied; 
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b. tot maximaal 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone -

 extensiveringsgebied GV, reconstructiewetzone - extensiveringsgebied 

V en reconstructiewetzone - verwevingsgebied V, mits dit niet gaat om een bouwvlak waar 

intensieve veehouderij is toegestaan; 

c. tot maximaal 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - 

verwevingsgebied GV, met dien verstande dat: 

▪ het vergrote bouwvlak niet meer bedraagt dan 130% van het op 17 maart 2005 

geldende bouwvlak, als in dat bouwvlak intensieve veehouderij is toegestaan; 

▪ het geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak 

conform het toen geldende bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van 

de op dat moment legaal aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, 

doch buiten het bouwvlak was gerealiseerd; 

▪ de bovengrens van 130% is niet van toepassing en mag worden overschreden 

voor ontwikkelingen die zien op het vergoten van de oppervlakte stalruimte in het 

kader van wettelijke eisen voor dierenwelzijn, met dien verstande dat daarbij het 

aantal dierplaatsen niet mag toenemen; 

d. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V, tot maximaal 1,0 

hectare voor dat deel van het bouwvlak dat wordt gebruikt ten behoeve van intensieve 

veehouderij; 

met dien verstande dat voor alle in dit lid genoemde vergrotingen geldt dat: 

▪ de vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige en/of duurzame 

bedrijfsvoering; 

▪ er wordt gestreefd naar een compacte bouwvlakvorm, voor zover dat streven geen 

afbreuk doet aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 

▪ er sprake is van een zorgvuldige landschappelijke inpassing, al dan niet door het 

nemen van passende maatregelen; 

▪ aannemelijk is gemaakt dat geen onacceptabele verkeersaantrekkende werking 

optreedt; 

▪ geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is 

aangetoond dat het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot 

significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 

2000-gebieden; 

▪ geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie; 

▪ voor de vergroting van de oppervlakte van het bouwvlak saldo beschikbaar is 

binnen de component 'oppervlakte bouwvlak' van de salderingsregistratie. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen de vorm van een bouwvlak wijzigen waarbij de oppervlakte 

van dat bouwvlak gelijk blijft, met dien verstande dat: 

a. de vormverandering noodzakelijk is in het kader van een doelmatige en/of duurzame 

bedrijfsvoering; 
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b. er wordt gestreefd naar een compacte bouwvlakvorm, voor zover dat streven geen afbreuk 

doet aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 

c. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden; 

d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 

3. Burgemeester en wethouders kunnen een aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

buurtmestverwerkingsinstallatie' opnemen, de bestemming wijzigen in Groen, voorwaardelijke 

verplichtingen in de regels opnemen en daarbij al dan niet het bouwvlak vergroten tot maximaal: 

a. het bestaande bouwvlak plus 1 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone 

- verwevingsgebied GV of de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied 

V waarbij de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - buurtmestverwerkingsinstallatie' 

wordt gelegd op maximaal 1 hectare van het vergrote bouwvlak; 

b. tot maximaal het bestaande bouwvlak plus 1,5 hectare ter plaatse van de 

aanduiding reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied, waarbij de aanduiding 

'specifieke vorm van agrarisch - buurtmestverwerkingsinstallatie' wordt gelegd op maximaal 

1,5 hectare van het vergrote bouwvlak; 

mits: 

▪ wordt aangetoond dat gebruik kan worden gemaakt van lokale aanvoer van mest 

uit een brongebied van in principe 1.300 hectare; 

▪ de afstand tot een andere buurtvergister tenminste 200 m bedraagt; 

▪ de capaciteit van de installatie niet meer dan 36.000 ton per jaar bedraagt; 

▪ het aandeel co-substraten dat wordt toegevoegd maximaal 50% bedraagt; 

▪ aannemelijk is gemaakt dat geen onevenredige verkeersaantrekkende werking 

optreedt; 

▪ de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet 

onevenredig worden geschaad; 

▪ geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie; 

▪ geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is 

aangetoond dat het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot 

significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 

2000-gebieden; 

▪ geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, 

tenzij hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden 

gekomen. 

4. Burgemeester en wethouders kunnen de uitbreiding van een bestaande niet-agrarische 

nevenactiviteit of vestiging van een nieuwe niet-agrarische nevenactiviteit toestaan, de bestemming 

wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen, mits: 

a. aannemelijk is gemaakt dat de nevenactiviteit ondergeschikt is aan de agrarische functie; 

b. de nevenactiviteit wordt uitgeoefend door degene die het agrarisch bedrijf uitoefent; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_9_Groen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.8_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedGV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.8_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedGV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.8_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedGV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.9_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.9_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.7_reconstructiewetzone-landbouwontwikkelingsgebied
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_9_Groen


58 
 

c. maximaal 25% van de bebouwde (vloer)oppervlakte van de bedrijfsgebouwen wordt 

gebruikt voor de nevenactiviteit, tot ten hoogste: 

▪ 500 m2 voor nevenactiviteiten in het kader van recreatie; 

▪ 350 m2 voor overige nevenactiviteiten; 

waarbij geldt dat: 

▪ in geval van cumulatie van meerdere vormen van nevenactiviteiten de totale 

(vloer)oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25% van het bebouwde oppervlak 

tot een maximum van 500 m2; 

▪ ondergeschikte en onzelfstandige horeca ten dienste van de activiteit is toegestaan 

op een (vloer)oppervlakte van niet meer dan 50 m2; 

▪ aannemelijk is gemaakt dat geen onevenredige verkeersaantrekkende werking 

optreedt; 

b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

c. geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en 

ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van 

ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in 

rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 

d. geen buitenopslag plaatsvindt; 

e. de nevenactiviteit plaatsvindt binnen het bouwvlak, tenzij de aard en de omvang van de 

nevenactiviteit buiten het bouwvlak toelaatbaar worden geacht; 

f. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan, 

waaraan door burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend. 

5. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch ter plaatse van een bouwvlak 

wijzigen in de bestemming Wonen, met inachtneming van het volgende: 

a. uitsluitend de bestaande bedrijfswoning(en) met de tot dezelfde bouwmassa behorende 

voormalige bedrijfsruimte mag (mogen) worden gebruikt voor het bestaande aantal 

woningen, waarbij geldt dat indien een kleine woning is toegestaan, deze toegestaan blijft; 

b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt 

verwijderd; 

c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 

6. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch ter plaatse van een bouwvlak 

wijzigen in de bestemming Wonen om de bouw van maximaal twee extra woningen (ten opzichte van 

het bestaande aantal bedrijfswoningen en/of kleine woningen) mogelijk te maken en daarbij de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw', de aanduiding 'aantal woningen' en/of 

aanduidingen over de inhoud van woningen en de oppervlakte aan bijgebouwen opnemen, de 

bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen, met 

inachtneming van het volgende: 
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a. de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder 

dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen; 

b. per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan 

bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.4, lid 

6; 

c. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt 

verwijderd; 

d. waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen 

worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de 

toepassing van de regels in dit lid, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak; 

e. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing; 

f. er moet sprake zijn van een clustering van gebouwen, waarbij de vorm van het nieuwe 

bestemmingsvlak is afgestemd op zowel het omringende landschap als de belangen van 

derden; 

g. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet 

onevenredig worden geschaad; 

h. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie; 

i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen 

gelden: 

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters   

Woningrecht   300 m2   

Per m3 woninginhoud   1,5 m2   

met dien verstande dat: 

▪ alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de 

bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) 

gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid 

word(t)(en) ingezet voor hergebruik; 

▪ de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen; 

▪ indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende 

oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht 

gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven 

die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de 

sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de 

vereiste oppervlakte te komen; 

▪ bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief 

minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de 

kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als 

aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten; 
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▪ monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de 

bepaling van de sloopoppervlakte; 

▪ de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de 

gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die 

het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld; 

▪ verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is. 

7. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch ter plaatse van een bouwvlak 

wijzigen in de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch en de bestemming Groen en voorwaardelijke 

verplichtingen in de regels opnemen, met inachtneming van het volgende: 

a. de (vloer)oppervlakte van de bebouwing ten behoeve van de nieuwe bestemming mag 

maximaal 1.000 m2 bedragen, met dien verstande dat de (vloer)oppervlakte maximaal 750 

m2 mag bedragen ter plaatse van: 

▪ de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur; 

▪ de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV; 

▪ de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V; 

▪ de dubbelbestemming 'Waarde – openheid en reliëf' 

b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt 

verwijderd; 

c. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing; 

d. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking; 

e. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en 

ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van 

ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in 

rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 

f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet 

onevenredig worden geschaad; 

g. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie; 

h. bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch zijn uitsluitend bedrijven 

toegestaan die genoemd worden in bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten onder categorie 1 

en 2, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft. 

i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen 

gelden: 

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters   

Bedrijfsrecht   100 m2   

Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2   

Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2   

met dien verstande dat: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3_Agrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_6_Bedrijf-Nietagrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_9_Groen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.3_overig-ecologischehoofdstructuur
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.5_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedGV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.6_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_6_Bedrijf-Nietagrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/b_NL.IMRO.0203.1275-0028_rb2.pdf
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▪ alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de 

bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) 

gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid 

word(t)(en) ingezet voor hergebruik; 

▪ uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn 

benut, mag ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend 

om aan de vereiste sloopoppervlakte te komen; 

▪ bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief 

minimaal 80 m2 aan bijgebouwen) en indien aanwezig de 'kleine woning' (inclusief 

de bijgebouwen als aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt 

gelaten; 

▪ monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de 

bepaling van de sloopoppervlakte; 

▪ de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de 

gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die 

het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld; 

▪ verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is. 

8. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch ter plaatse van een bouwvlak 

wijzigen in de bestemming Bedrijf - Landelijk, Cultuur en 

ontspanning, Maatschappelijk, Recreatie of Recreatie - Verblijfsrecreatie en de 

bestemming Groen en voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen, met inachtneming van 

het volgende: 

a. de (vloer)oppervlakte van de bebouwing ten behoeve van de nieuwe bestemming mag 

maximaal 1.000 m2 bedragen, met dien verstande dat de (vloer)oppervlakte maximaal 750 

m2 mag bedragen ter plaatse van: 

▪ de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur; 

▪ de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV; 

▪ de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V; 

▪ de dubbelbestemming 'Waarde - Openheid en Reliëf. 

b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt 

verwijderd; 

c. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing; 

d. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking; 

e. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en 

ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van 

ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in 

rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 

f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet 

onevenredig worden geschaad; 

g. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3.2.6_Bijgebouwenbijkleinewoning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3_Agrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_5_Bedrijf-Landelijk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_7_Cultuurenontspanning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_7_Cultuurenontspanning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_11_Maatschappelijk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_14_Recreatie
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_16_Recreatie-Verblijfsrecreatie
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_16_Recreatie-Verblijfsrecreatie
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_9_Groen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.3_overig-ecologischehoofdstructuur
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.5_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedGV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.6_reconstructiewetzone-extensiveringsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_28_Waarde-OpenheidenRelief
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h. bij een wijziging naar de bestemming 'Bedrijf - Landelijk' zijn uitsluitend bedrijven 

toegestaan die genoemd worden in de tabel in artikel 5.1, lid a, dan wel die daarmee 

vergelijkbaar zijn, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft; 

i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen 

gelden: 

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters   

Bedrijfsrecht   100 m2   

Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2   2 m2   

met dien verstande dat: 

▪ alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de 

bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) 

gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid 

word(t)(en) ingezet voor hergebruik; 

▪ uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn 

benut, mag ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend 

om aan de vereiste sloopoppervlakte te komen; 

▪ bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief 

minimaal 80 m2 aan bijgebouwen) en indien aanwezig de 'kleine woning' (inclusief 

de bijgebouwen als aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt 

gelaten; 

▪ monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de 

bepaling van de sloopoppervlakte; 

▪ de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de 

gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die 

het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld; 

▪ verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is. 

9. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch wijzigen in de 

bestemming Agrarisch - Paardenhouderij en daarbij een maximum oppervlakte (m2) voor 

bedrijfsgebouwen ten behoeve van een paardenhouderij opnemen, mits: 

a. daarbij een bouwvlak betrokken is en het bouwvlak binnen de bestemming 'Agrarisch - 

Paardenhouderij' niet groter is dan het bouwvlak binnen 'Agrarisch'; 

b. aannemelijk is gemaakt dat na omschakeling een volwaardig en toekomst bestendig bedrijf 

ontstaat; 

c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3.2.6_Bijgebouwenbijkleinewoning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3_Agrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_4_Agrarisch-Paardenhouderij
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_4_Agrarisch-Paardenhouderij
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10. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de omschakeling van een grondgebonden 

veehouderij naar een intensieve veehouderij, binnen de bestemming Agrarisch een bouwvlak zonder 

de aanduiding 'intensieve veehouderij' wijzigen in een bouwvlak met de aanduiding 'intensieve 

veehouderij', mits het bouwvlak ligt ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone -

 landbouwontwikkelingsgebied, dan wel dat het bouwvlak ligt ter plaatse van de 

aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV of reconstructiewetzone - 

verwevingsgebied V, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen 

in de regels, met dien verstande dat: 

a. belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

b. dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie; 

c. dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden; 

d. omschakeling naar intensieve veehouderij niet kan plaatsvinden ter plaatse van de 

aanduiding overig - kernrandzone; 

e. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het 

toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden; 

f. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking; 

g. aannemelijk is gemaakt dat na omschakeling een volwaardig agrarisch bedrijf ontstaat; 

h. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan; 

i. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV mag bij het 

bouwen voor intensieve veehouderij het bouwvlak niet meer dan 130% bedragen van het op 

17 maart 2005 geldende bouwvlak met aan absoluut maximum van 1,5 hectare, met dien 

verstande dat het geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak 

conform het toen geldende bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van de op dat 

moment legaal aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, doch buiten het 

bouwvlak was gerealiseerd; 

j. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V mag het 

bouwvlak dat ten behoeve van intensieve veehouderij wordt gebruikt, niet groter worden 

dan 1,0 hectare. 

11. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch wijzigen in de bestemming Natuur, 

mits: 

a. de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden en 

ecologische waarden; 

c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad. 

12. Burgemeester en wethouders kunnende bestemming Agrarisch wijzigen in de bestemming Groen, 

mits: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3_Agrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.7_reconstructiewetzone-landbouwontwikkelingsgebied
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.7_reconstructiewetzone-landbouwontwikkelingsgebied
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.7_reconstructiewetzone-landbouwontwikkelingsgebied
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.8_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedGV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.9_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.9_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_9_Groen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.4_overig-kernrandzone
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.8_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedGV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.9_reconstructiewetzone-verwevingsgebiedV
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3_Agrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_13_Natuur
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_33.3_overig-ecologischehoofdstructuur
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_3_Agrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1275-0028/r_NL.IMRO.0203.1275-0028.html#_9_Groen
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a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden en 

ecologische waarden; 

b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad. 

13. Burgemeester en wethouders kunnen één bouwvlak splitsen in twee bouwvlakken, mits: 

a. er sprake is van twee volwaardige agrarische bedrijven die gevestigd zijn binnen het 

betreffende bouwvlak; 

b. er twee vergunde bedrijfswoningen aanwezig zijn binnen het betreffende bouwvlak, waarbij 

ieder afzonderlijk functionerend agrarisch bedrijf over een eigen bedrijfswoning beschikt; 

c. er voor elk van de bedrijven sprake is van een situatie die vanuit milieuoogpunt volledig 

aanvaardbaar is, waarbij elk van de bedrijven zelfstandig wordt beoordeeld; 

d. de twee afzonderlijke bedrijven toekomstbestendig kunnen functioneren binnen het aan hen 

toegekende bouwvlak zonder dat daarvoor een vergroting van dat bouwvlak noodzakelijk is; 

e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad. 

14. Burgemeester en wethouders kunnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' 

opnemen ten behoeve van het omzetten van de bedrijfswoning naar een woongebouw met twee 

woningen en daarbij aanduidingen over de inhoud van woningen opnemen, met inachtneming van 

het volgende: 

a. er is niet meer dan één bedrijfswoning binnen het bouwvlak aanwezig; 

b. per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw; 

c. er moet sprake zijn van een situatie van bedrijfsopvolging, waarbij bewoners van beide 

woningen een binding hebben met het bedrijf; 

d. aannemelijk moet zijn dat bedrijfsopvolging alleen uitvoerbaar is indien beide betrokkenen 

zelfstandig bij het bedrijf woonachtig zijn; 

e. er moet sprake zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf; 

f. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen 

gelden: 

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters   

Woningrecht   300 m2   

Per m3 vergroting   1,5 m2   

Basisrecht bijgebouw extra woning   160 m2   

met dien verstande dat: 

• de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen; 

• monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de 

sloopoppervlakte; 
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• de inzetbare sloopmeters zijn afkomstig uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit 

het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 

2016 hebben vastgesteld; 

• verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is. 

15. Burgemeester en wethouders kunnen, wanneer het bij gebruikmaking van een 

wijzigingsbevoegdheid bij een naastgelegen bestemming nodig is om daarbij ook aangrenzende 

gronden met de bestemming Agrarisch te betrekken, deze gronden daarbij betrekken en de 

bestemming Agrarisch wijzigen ten behoeve van de doeleinden en met inachtneming van de regels 

die in die betreffende wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen. 
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Een oud spreekwoord zegt ‘t: zoals het 
klokje thuis tikt, tikt het nergens. Dat klokje 
herinnert aan thuis, aan dat gevoel van 
ergens op je gemak zijn. Dat is precies de 
spijker op z’n kop. Barneveld wil haar 
inwoners een comfortabele en veilige 
leefomgeving bieden. Een plek van thuis! 
 
Kippendorp 
Wonen in Barneveld, wat betekent dat 
eigenlijk? Wat biedt ons kippendorp u als 
inwoner? Veel Nederlanders kennen 
Barneveld vanuit de pluimveeteelt, die in 
Barneveld op allerlei plekken zichtbaar is. 
Vandaar de naam ‘kippendorp’. Barneveld 
biedt echter veel meer dan alleen kippen en 
eieren… 
 
Dorpshart 
Als u iemand van buiten Barneveld op straat 
vraagt wat Barneveld aantrekkelijk maakt, 
krijgt u vaak hetzelfde antwoord. ‘Een 
dorpse sfeer, maar wel met stadse 
voorzieningen. Er is altijd wat te doen in het 
dorp.’ Het gezellige dorpshart met z’n ruime 
winkelaanbod en gezellige terrassen biedt 
voor elk wat wils! 
 
Feiten 
Even een paar feiten op een rij:  

 De gemeente Barneveld bestaat uit de 
dorpen Barneveld, Voorthuizen, 
Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, 
Stroe, Terschuur, Achterveld en De Glind 

 Het dorp Barneveld zelf heeft zo’n 
30.000 inwoners. De totale gemeente 
heeft bijna 55.000 inwoners 

 Bereikbaarheid: de gemeente ligt pal 
aan de snelwegen A1 en A30 en heeft 
drie treinstations: Barneveld-Noord, 
Barneveld-Centrum en Barneveld-Zuid. 

 
 
 

 
 
 
Nostalgie 
Het dorpse karakter komt duidelijk terug in 
de jaarlijkse Oud Veluwse Markt. Op zes 
achtereenvolgende donderdagen in juli en 
augustus is het dorpshart één brok 
nostalgie. Een gezellig evenement, waar ook 
veel toeristen op afkomen. Oude 
ambachten, een gezellige markt, een 
optocht met oud-Veluwse klederdracht, 
kinderwagens, fietsen, speelgoed en 
poppen- en bolderwagens maken de markt 
compleet.  
 
Ballonfiësta 
Vlakbij het centrum vindt u het 
Schaffelaarse bos, met zijn prachtige 
kasteel. Een heerlijke omgeving voor een 
wandeling! Datzelfde bos is met zijn Koewei 
het jaarlijkse decor voor het internationale 
Ballonfiësta. Tijdens dit evenement zijn 
prachtige ballonnen van over de hele wereld 
te bewonderen.  

 
Zomaar een greep uit wat Barneveld te 
bieden heeft. Onze makelaars vertellen u 
graag meer!                      
 
 
 

 

 

  

WONEN IN DE OMGEVING BARNEVELD 
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Ellen de Jong 
Medewerker Communicatie en 

secretaresse BOG 

Jan Westeneng 
Register Makelaar/Register Taxateur  

06-51519541 

Laurens Snel 
Kandidaat Makelaar 

06-31928983 

Henk Westeneng 
Register Makelaar/Register Taxateur 

06-24870518 

AANGENAAM, WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR! 

Suzanne van ‘t Goor  
Secretaresse wonen 

 

Maartine Smits  
Secretaresse wonen 

 

Martijn Cluistra  
Bedrijfsmakelaar Taxateur O.Z. 

06-20598722 

Margriet van de Glind  
Bedrijfsmakelaar Taxateur O.Z. 

 

Pauline Kok  
Secretaresse wonen 

 

Mathilda van Roekel 
Assistent makelaar 

 

Heleen van Wijngaarden 
Secretaresse BOG 
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WAT TE DOEN NA EEN BEZICHTIGING? 

U heeft verder geen belangstelling: 
Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven aan ons kantoor, zodat wij de verkoper op de 
hoogte kunnen stellen. 
 
U wilt een voorkeursrecht op de bezichtigde woning: 
Wij kunnen ons voorstellen dat u even de tijd nodig heeft om een aantal zaken op een rijtje te 
zetten. In dat geval kunt u de makelaar vragen of u een voorkeursrecht kunt krijgen. Dat houdt in 
principe een reservering in voor een bepaalde periode. Tijdens die periode bent u in de 
gelegenheid om informatie te verzamelen die u nodig heeft om te beslissen of u een bod wilt 
uitbrengen op deze woning. Afhankelijk van een aantal factoren, zoals toestemming van de 
verkoper en de belangstelling voor de woning, wordt beoordeeld of u een voorkeursrecht krijgt. 
Overigens gaan bezichtigingen met andere belangstellenden gedurende deze periode gewoon 
door. Aan de volgorde van bezichtigingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
U wilt een bod uitbrengen op de bezichtigde woning: 
Het is ook mogelijk dat u direct na de bezichtiging een bod wilt uitbrengen op de woning. Ook dit 
kunt u aan de makelaar doorgeven. Aan dit bod kunt u voorwaarden verbinden. U kunt 
bijvoorbeeld een voorbehoud opnemen dat u een financiering verkrijgt of dat de kosten van het 
direct noodzakelijk onderhoud niet te hoog uitvallen (voorbehoud bouwtechnische keuring). 
Indien er op dat moment nog geen bod is gedaan en er geen voorkeursrecht is gegeven aan een 
andere belangstellende, wordt uw bod in principe in behandeling genomen. De verkoper kan 
overigens besluiten niet in te stemmen met de door u gestelde voorwaarden. 
De makelaar gaat uw bod met de verkoper bespreken. Vanaf dat moment bent u in 
“onderhandeling”. Zolang er geen overeenstemming is, gaan de bezichtigingen door. 
 
De koopakte: 
Als de onderhandelingen zijn afgerond en er is overeenstemming bereikt, worden de afspraken 
tussen verkoper en koper vastgelegd in een koopakte. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een 
standaard koopakte. 
 
Bijkomende kosten (kosten koper): 
Bij het kopen van een bestaande woning krijgt u in het algemeen te maken met een aantal 
bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting (2%) en notariskosten. Zoals de naam (kosten 
koper of K.K.) aangeeft, worden deze bijkomende kosten door de koper voldaan. Aanvullend zijn 
er nog kosten die betrekking hebben op de financiering, zoals afsluitprovisie, taxatiekosten, 
kosten hypotheekakte en eventueel Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een voordeel is dat 
deze financieringskosten in het algemeen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. 
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Waarborgsom of bankgarantie: 
Het is gebruikelijk dat koper 7 weken na het tot stand komen van de koopovereenkomst een 
waarborgsom stort op de rekening van de notaris. De waarborgsom bedraagt 10% van de 
overeengekomen koopsom. In de praktijk wordt deze waarborgsom vaak vervangen door het stellen 
van een bankgarantie door de financiële instelling welke de hypotheek verzorgt. Let wel: Bijna alle 
notarissen rekenen een negatieve rente door aan de koper bij het storten van een waarborgsom.  
 
De overdracht: 
Enige tijd voor de overdrachtsdatum ontvangt u van de notaris een uitnodiging voor afwikkeling en 
ondertekening van de leveringsakte. Hierdoor vindt de eigendomsoverdracht plaats. Voorafgaand 
aan de overdracht vindt er, indien gewenst, een inspectie plaats van de woning. Indien er een 
hypotheek op de woning gevestigd dient te worden, wordt aansluitend de hypotheekakte 
gepasseerd. 
 
 
Indien u nog vragen heeft , kunt u contact opnemen met 
ons kantoor. De openingstijden van ons kantoor zijn: 
 
Van maandag t/m vrijdag :    08.00-12.30 en 13.00-17.00 
’s Avonds en op zaterdagmorgen :     Op afspraak 
 
Uw contactpersoon is buiten kantoortijden 
(18.30-22.00 uur) op het onderstaande nummer(s) bereikbaar: 
 

Jan Westeneng RMT :   ☎ 06-51519541 

Martijn Cluistra RMT :   ☎ 06-20598722 

Henk Westeneng RMT :   ☎ 06-24870518 

Laurens Snel: K-RMT :   ☎ 06-31928983 
 

 
De gegevens in deze brochure zijn met zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten 

aan onjuistheden worden ontleend. 

 


