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Vooraf
In de zomer van 2008 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Steenwijkerland 

2007’ ter inzage gelegen. De gemeenteraad heeft dit plan tot nu echter toe nog niet vast-

gesteld. Omdat het inmiddels ruim drie jaar geleden is dat het plan ter inzage lag, is be-

sloten om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Ter voorbereiding daarop is eerst een 

beleidsnotitie geschreven. Daarin staan de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe 

bestemmingsplan. Het concept van deze beleidsnotitie ligt van 13 december 2011 t/m 16 

januari 2012 voor iedereen ter inzage. Zowel in het gemeentehuis, als op onze website.  

Op donderdag 12 januari 2012 is er de mogelijkheid om vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur tij-

dens een inloopgelegenheid vragen te stellen en een mondelinge toelichting te krijgen. 

Reacties op de concept-beleidsnotitie kunt u tot uiterlijk 16 januari 2012 schriftelijk aan ons 

doorgeven. Dat kan ook per e-mail via info@steenwijkerland.nl. 
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i n l o o p g e l e g e n h e i d 
op 12 januari 2012 van 13.00 uur tot 20.00 uur in 
het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Voor 
een toelichting en om vragen te stellen. 
U bent van harte welkom.



  

In het kort… 

Om u een beeld te geven van wat er in 
de beleidsnotitie staat, hebben we per 
thema de belangrijkste uitgangspunten 
op een rijtje gezet. 

Om welk gebied gaat het? 
Voor bijna het gehele buitengebied wordt een 
nieuw bestemmingsplan opgesteld. De dorpen 
en enkele specifieke projecten blijven buiten 
beschouwing. Het nieuwe bestemmingsplan 
vervangt een groot aantal verouderde plannen 
die in de afgelopen decennia zijn vastgesteld. 
Op de kaart staat aangegeven welke gebieden 
niet in het Bestemmingsplan Buitengebied 
worden opgenomen. 

Waar willen we naar toe?
Het bestemmingsplan moet de ontwikkeling 
van de plattelandseconomie zoveel mogelijk 
ondersteunen. Nieuwe ontwikkelingen zijn 
mogelijk, maar ze moeten wel bijdragen aan de 
versterking en verbetering  van de kernkwalitei-
ten van het landschap en/of de ruimtelijke kwa-
liteit. Voor het handen en voeten geven aan het 
begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ wordt een afzon-
derlijke notitie Ruimtelijke Kwaliteit Buitenge-
bied (RKB) opgesteld.  
Voor het Bestemmingsplan Buitengebied geldt 
in het algemeen: 

•     Ruime kaders met de nodige flexibiliteit
•     Het ‘ja, mits-principe’
•     Zoveel mogelijk informatie in de voorschrif-

ten
•     Zoveel mogelijk belangrijke zaken in de 

plankaart 
•     Een goed leesbare plankaart en eenvoudige 

maar duidelijke voorschriften 

Kleinschalige dagrecreatieve 
initiatieven
Kleinschalige dagrecreatieve initiatieven worden 
van geval tot geval beoordeeld. Initiatieven 
kunnen ook zo kleinschalig zijn en zodanig 
ondergeschikt aan de hoofdfunctie, dat hier-
voor geen procedure is vereist. Ook dit zal van 
geval tot geval moeten worden bekeken.

Recreatief medegebruik
Het bestemmingsplan biedt straks mogelijkhe-
den voor recreatief medegebruik (kleinschalige 
voorzieningen), voor zover de hoofdfunctie van 
de desbetreffende gronden dit toelaat. Hieron-
der wordt verstaan, het medegebruik van gron-
den voor recreatieve activiteiten, zoals wande-
len, fietsen, ruitersport en kanovaren, sportvis-
serij, maar ook routeondersteunende voorzie-
ningen, zoals picknick-, uitzicht-, rust- en infor-
matieplaatsen. Recreatief medegebruik is als 
ondergeschikte activiteit rechtstreeks toege-
staan in de agrarische bestemmingen.
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Agrarisch gebruik

Agrarische bedrijven
De hoofdlijn voor het landbouwbeleid in de 
gemeente Steenwijkerland is het behouden en 
versterken van de economische positie van de 
agrarische sector. Deze sector heeft ook een 
maatschappelijke betekenis voor de kwaliteit 
van de omgeving (schaalvergroting, uitbrei-
ding, verdere professionalisering van de agrari-
sche sector). 

Een volwaardig agrarisch bedrijf heeft de om-
vang van tenminste één volwaardige arbeids-
kracht, waarbij als indicatie een norm van 70 
nge geldt. De Nederlandse grootte-eenheid 
(nge) is een maat waarmee de bedrijfsomvang 
van agrarische bedrijven wordt weergegeven. 

In het bestemmingsplan wordt verschil gemaakt 
tussen grondgebonden en niet-grondgebonden 
agrarische bedrijven (intensieve veehouderijen). 
Nieuwvestiging van agrarische bedrijven is niet 
rechtstreeks mogelijk. Hiervoor moet een afzon-
derlijk bestemmingsplan worden gemaakt. 
Nieuwe niet-grondgebonden agrarische bedrij-
ven zijn niet mogelijk. De bestaande niet-grond-
gebonden agrarische bedrijven worden in het 
Bestemmingsplan Buitengebied specifiek aan-
geduid. Omschakeling van grondgebonden 
naar niet-grondgebonden en andersom is gelijk 
aan nieuwvestiging en is dus niet rechtstreeks 
mogelijk. 
Grondgebonden bedrijven met een niet-grond-
gebonden neventak (maximaal 25% tot een 
maximum van 1.000 m2 van de oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen), worden eveneens specifiek 
aangeduid op de plankaart. Met een zoge-
naamde binnenplanse afwijking (omgevingsver-
gunning) kan dit oppervlak vergroot worden 
naar maximaal 2.000 m2.

Voor het agrarisch bedrijf wordt een agrarisch 
bouwperceel op de plankaart opgenomen, met 
daarbinnen een aanduiding ‘bouwvlak’ waar-
binnen de bebouwing opgericht mag worden. 
Per bouwvlak is maximaal één agrarisch bedrijf 
toegestaan. Bedrijfsgebouwen, de bedrijfswo-
ning, silo’s, teeltondersteunende voorzieningen, 
mestopslagplaatsen, paardenbakken en bijge-

bouwen moeten binnen het bouwvlak worden 
gebouwd. Ook teeltondersteunende voorzie-
ningen die een grote landschappelijke invloed 
hebben (bijvoorbeeld aardbeiteelttafels, afdek-
folies, anti-worteldoek, boomteelthekken, ha-
gelnetten, insectengaas, plastic tunnels, onder-
steunende kassen, vraatnetten) mogen alleen 
binnen het bouwvlak worden gerealiseerd. 
Buiten het bouwvlak zijn deze alleen via een 
binnenplanse afwijking (omgevingsvergunning) 
toegestaan, tot maximaal 500 m².

In het bestemmingsplan wordt een mogelijk-
heid opgenomen om agrarische bedrijven uit te 
breiden. Met een binnenplanse afwijking (om-
gevingsvergunning) mag het bouwperceel, 
aansluitend aan het bestaande bouwvlak, tot 
maximaal 1,5 hectare worden uitgebreid. Bij 
uitbreiding wordt wel gevraagd een bijdrage te 
leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. De notitie 
rkb (Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied) geeft 
hier handen en voeten aan. 
Bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven mo-
gen een inhoud hebben van maximaal 750 m³. 
Is de inhoud al groter dan geldt de bestaande 
inhoud. Bij de bedrijfswoning mag 75 m² aan 
bijgebouwen worden gebouwd.
Een tweede agrarische bedrijfswoning is alleen 
mogelijk:
•     bij grondgebonden agrarische bedrijven die 

gericht zijn op het houden van dieren en 
•     bij niet-grondgebonden agrarische bedrij-

ven, die gericht zijn op het houden van 
fokzeugen en/of boerderijen voor pluimvee. 

De noodzaak voor bedrijfsvoering met twee 
volwaardige arbeidskrachten moet wel worden 
aangetoond. In dat geval moet de omvang van 
het bedrijf ten minste 120 nge bedragen. An-
dere voorwaarden zijn dat sprake is van een 
duurzame voortzetting van het agrarische be-
drijf en dat beide medewerkers fulltime werk-
zaam zijn op het bedrijf.

Productiegerichte of gebruiksgerichte 
paardenhouderijen
Paardenhouderijen komen zowel bedrijfsmatig 
als hobbymatig voor. Een aantal paardenhoude-
rijen is, net als andere veehouderijen, grondge-
bonden omdat er sprake is van het ‘houden van 
dieren’. Daarnaast kennen we gebruiksgerichte 

paardenhouderijen, bijvoorbeeld maneges, 
pensions en paardenverhuurbedrijven. 
•     Bestaande paardenhouderijen worden spe-

cifiek bestemd in het bestemmingsplan. 
•     Nieuwe paardenhouderijen zijn onder be-

paalde voorwaarden mogelijk op een be-
staand agrarisch bouwperceel. 

•     Bij een manege is een kleinschalige horeca-
functie, die ondergeschikt is aan de hoofd-
functie, toegestaan.

•     Een buitenbak (maximaal 20 x 40 m) moet 
liggen binnen een straal van 70 meter van 
het hoofdgebouw. Daarbij wordt ook gelet 
op een goede landschappelijke inpassing. 
Bovendien mag er geen hinderlijke buiten-
verlichting, door lichtmasten, en/of stof-
overlast ontstaan.

Boom- en fruitteelt
De bestaande teeltbedrijven worden in het 
Bestemmingsplan Buitengebied specifiek be-
stemd. Omdat een boomgaard landschappelijke 
gevolgen kan hebben, is het aanleggen daarvan 
alleen mogelijk na verlening van een omge-
vingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
(voorheen aanlegvergunning).
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Niet agrarische bedrijven 
en functies
Vrijkomende agrarische bebouwing
Er kan medewerking worden verleend aan de 
omschakeling van beëindigde agrarische be-
drijfsactiviteiten naar:
•     Lichte bedrijvigheid van milieucategorie 1 of 

2. Hierbij ligt de nadruk op activiteiten met 
een ambachtelijk of dienstverlenend karak-
ter.

•     Statische opslag (opslag van goederen die 
naar hun aard weinig worden verplaatst, 
zoals caravans, campers, boten en (klas-
sieke) auto’s). Stalling buiten is niet toege-
staan.

•     Hoogwaardige recreatieve voorzieningen, 
zoals wellness- en relaxvoorzieningen, dag-
recreatieve activiteiten voor groepen.

•     Overige dag- of verblijfsrecreatieve activitei-
ten, zoals boerderijkamers, aanvullende 
daghoreca, toonzalen, expositieruimten, 
groepsaccommodaties. Omschakeling naar 
grootschaliger activiteiten vindt via een 
herziening van het bestemmingsplan plaats.

•     Zorggerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld 
ten aanzien van dagopvang c.q. dagbeste-
ding.

•     Wonen. 

In het bestemmingsplan worden hiervoor wij-
zigingsbevoegdheden opgenomen. Daarbij 
wordt gelet op kwaliteitsverbetering door een 
goede ruimtelijke inpassing. Deze kwaliteitsver-
betering kan ook worden gerealiseerd door de 
sloop van overtollige bebouwing. Vervanging 
van bedrijfsgebouwen voor de nieuwe functie is 
mogelijk tot maximaal 75% van de oppervlakte 
van de gesloopte bebouwing. Uiteraard mag 
karakteristieke bebouwing niet worden ge-
sloopt.  

Nevenactiviteiten agrarische 
bedrijven
De hiervoor beschreven activiteiten kunnen ook 
worden toegestaan als ondergeschikte nevenac-
tiviteiten bij agrarische bedrijven.  
Omdat van de bestemmingsplanregels wordt 
afgeweken, is een omgevingsvergunning nodig. 
Omdat de activiteiten ondergeschikt zijn, geldt 
voor lichte bedrijvigheid, statische opslag en 
hoogwaardige recreatieve voorzieningen, dat 
maximaal 35% van de bestaande bebouwing 
gebruikt mag worden voor deze nevenactivi-
teit(en). 
•     Voor aanvullende daghoreca (incl. terras) 

geldt een maximum van 100 m2; 
•     voor logiesverstrekking/bed & breakfast  

een maximum van 10 slaapplaatsen en 
•     voor toonzalen, expositieruimten, ateliers en 

praktijkruimten een maximum van 150 m2. 
•     Boerderijkamers zijn mogelijk tot een  

maximum van 15 slaapplaatsen, waarbij de 
vloeroppervlakte van een boerderijkamer 
maximaal 50 m2 bedraagt en het gezamen-
lijk oppervlak van meerdere boerderijka-
mers maximaal 200 m2 is. 

Niet-agrarische bedrijven 
De bestaande lichte bedrijvigheid (milieucate-
gorie 1 en 2) wordt bestemd met de bestem-
ming ‘Bedrijf’. In een bedrijvenlijst is precies 
aangegeven welke bedrijfsactiviteiten van cate-
gorie 1 en 2 zijn toegestaan. Zwaardere catego-
rieën worden specifiek bestemd.

Aan huis verbonden beroepen en 
bedrijven 
Aan huis verbonden beroepen zijn rechtstreeks 
toegestaan binnen (bedrijfs-)woningen. Wel 
geldt dat hiervoor in totaal maximaal 35% van 
de bebouwde oppervlakte mag worden ge-
bruikt. Er mogen maximaal twee personen 
werkzaam zijn, waaronder in elk geval de bewo-
ner. Anders is er geen sprake meer van een aan 
huis verbonden beroep. 
Aan huis verbonden bedrijven zijn mogelijk.  
Er is dan wel een omgevingsvergunning nodig. 
Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij het 
aan huis verbonden beroep. Detailhandel is niet 
toegestaan, behalve detailhandel in producten 
die aan het beroep gerelateerd zijn. Daarvoor 

mag maximaal 10% van de voor het aan huis 
verbonden beroep gebruikte oppervlakte wor-
den gebruikt, tot maximaal 10 m2.

Ondergeschikte detailhandel als ne-
venactiviteit
Voor detailhandel als ondergeschikte activiteit 
wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 
Detailhandel mag alleen in aan het beroep gere- 
lateerde producten. Ook hiervoor kan maximaal 
10% van de oppervlakte die voor het aan huis ver- 
bonden beroep wordt gebruikt, worden benut 
(tot een maximum van 25 m2). Verkoop van pro- 
ducten met veiligheidsrisico’s is niet mogelijk. 

Toerisme en recreatie
Verblijfsrecreatie
De gemeente vindt het belangrijk dat het toeris-
tisch aanbod in het buitengebied wordt ver-
sterkt. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan 
het mogelijk maken van nieuwe verblijfsaccom-
modaties binnen het bestaande hoofdgebouw, 
tot maximaal 10 slaapplaatsen.

Bed & breakfast
Na verlening van een binnenplanse afwijking 
(omgevingsvergunning) is het mogelijk zowel 
bij een agrarisch bedrijf als bij een woning, bed 
& breakfastvoorzieningen te realiseren. Er wor-
den maximaal 10 slaapplaatsen per bedrijf/
woning toegestaan. 

Minicampings
In de gemeente Steenwijkerland worden maxi-
maal 60 minicampings toegelaten. Aan nieuwe 
minicampings kan medewerking worden ver-
leend. Daarbij wordt gekeken of er sprake is van 
kwaliteit en een gedifferentieerd aanbod. Elke 
minicamping kan maximaal 15 kampeerplaatsen 
hebben. Onder voorwaarden kan aan maximaal 
20 minicampings medewerking worden ver-
leend voor uitbreiding naar maximaal 25 stand-
plaatsen. Ook hierbij wordt gekeken naar kwali-
teit en gedifferentieerd aanbod. De kernen 
Giethoorn, Wanneperveen en Belt Schutsloot 
komen niet in aanmerking voor de vestiging van 
nieuwe minicampings. Dit geldt ook voor Na-
tura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofd-
structuur (ehs).
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Wonen

Burgerwoningen in het buitengebied
Het is mogelijk de bestaande burgerwoning te 
vergroten op basis van een goede ruimtelijke 
afweging.  Nieuwbouw van woningen is echter 
uitgesloten. De omgeving en het karakter van 
het gebied en/of de woning zijn bepalend voor 
de omvang van de woning. Voor woningen 
wordt per bouwperceel een bouwvlak ingete-
kend. De standaard woningdiepte bedraagt bij 
vrijstaande woningen 15 meter en bij half-
vrijstaande woningen 12 meter. Bij vrijstaande 
woningen wordt een uitbreidingsruimte van 
maximaal 5 meter in zijwaartse richting toege-
past.

Bijgebouwen bij burgerwoningen
Bouwpercelen worden naar hun grootte inge-
deeld in vier categorieën, waaraan een bepaal-
de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen 
wordt gekoppeld:

Bouwperceel tot 500 m2 50 m2

Bouwperceel van 500 m2 - 1.000 m2 70 m2

Bouwperceel van 1.000 m2 - 2.500 m2 80 m2

Bouwperceel vanaf 2.500 m2 100 m2

 
Aanvullend geldt dat maximaal 60% van het 
vlak voor bijgebouwen (ingetekend per bouw-
perceel als aanduiding ‘bijgebouwen’) mag 
worden bebouwd. Dit om te voorkomen dat 
achtererven volledig worden volgebouwd. Met 
een binnenplanse afwijking (omgevingsvergun-
ning) kan tot maximaal 150 m2 aan bijgebou-
wen worden opgericht. Wel geldt dat het per-
ceel voor ten minste 50% onbebouwd moet 
blijven. Bij sanering van overtollige bijgebou-
wen, met een gezamenlijke oppervlakte van 
meer dan de maximaal toegestane oppervlakte, 
mag maximaal 75% van de oppervlakte van de 
gesloopte bebouwing worden teruggebouwd. 
Een hoger percentage is mogelijk, maar dan 
wordt gekeken of een impuls aan de ruimtelijke 
kwaliteit wordt gegeven.

Woningsplitsing
Woningsplitsing is mogelijk tot maximaal drie 
woningen (of wooneenheden), als dit past bin-
nen het woningbouwbeleid. Om hiervoor in 

aanmerking te kunnen komen, is een bestaande 
woninginhoud van tenminste 750 m3  nodig. De 
woningen of wooneenheden die na splitsing 
ontstaan, moeten tenminste een inhoud van 
350 m3 hebben.

Mantelzorg 
Het tijdelijk gebruik van een bijgebouw en 
inwoning ten behoeve van mantelzorg is moge-
lijk. Er moet dan wel een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd. Het aantal woningen 
mag niet toenemen. Dit betekent dat er geen 
apart huisadres zal ontstaan. Vormen van huis-
vesting in de woning zelf (inwoning) verdienen 
de voorkeur.

Natuur en landschap

Natuur 
De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) regelt 
de bescherming van natuurgebieden (gebieds-
bescherming). Op grond van deze wet zijn in 
Steenwijkerland een aantal gebieden aangewe-
zen als Natura 2000 gebied. Binnen de gemeen-
te Steenwijkerland liggen de drie Natura 
2000-gebieden ‘De Wieden’, ‘Weerribben’ en 
‘Zwarte Meer’ (gedeeltelijk). Het gemeentelijk 
beleid met betrekking tot natuur richt zich in 
het bestemmingsplan op het veilig stellen en de 
ontwikkeling van de bestaande waarden.
Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan 
het wettelijk kader voor soortenbescherming en 
gebiedsbescherming. Daarbij wordt een habi-
tattoets uitgevoerd. Daarnaast worden nieuwe 
ontwikkelingen getoetst aan het provinciaal 
beleid ten aanzien van de Ecologische Hoofd-
structuur (ehs). De wijziging van de bestem-
ming van gronden die onderdeel uitmaken van 
de ehs, maar nog niet zo kunnen worden be-
stemd, gebeurt via een herziening van het 
bestemmingsplan. Als voorwaarde geldt dan 
dat overeenstemming met de grondeigenaren 
is bereikt en er mag geen externe werking zijn. 
Dat wil zeggen dat er geen (nadelige) effecten 
voor de omgeving zijn. 
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Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente 
Steenwijkerland.
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8330 AD Steenwijk
telefoon 140521 (voor inwoners van Steenwijkerland 
14 + het eigen netnummer)
www.steenwijkerland.nl
info@steenwijkerland.nl

Vormgeving en fotografi e | Teresa Jonkman (bno)

December 2011

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Landschap 
De gemeente koestert de grote verscheidenheid 
van de vele landschapstypen. Het beleid richt 
zich in het bestemmingsplan op het veilig stel-
len en de ontwikkeling van deze waarden. Zo 
mogen boswallen niet zomaar worden gekapt. 
Ook kan een bepaalde wijze van verkaveling zo 
waardevol zijn, dat deze niet zonder meer mag 
worden aangetast. Hierom mogen, op basis van 
deelgebieden naar landschapstype, bepaalde 
activiteiten niet zondermeer uitgevoerd worden. 
Voor die werkzaamheden is dan een omgevings-
vergunning voor het uitvoeren van werken 
(voorheen aanlegvergunning) nodig. 

Archeologie en cultuurhistorie
In het bestemmingsplan wordt een regeling 
opgenomen, gericht op het beschermen van 
archeologische en monumentale waarden. Ge-
bieden en percelen krijgen dan een dubbelbe-
stemming, bijvoorbeeld: Waarde – Cultuurhisto-
rie, of Waarde - Archeologie.  Op de plankaart 
krijgen de monumenten de aanduiding ‘speci-
fi eke bouwaanduiding – monument’. Karakteris-
tieke/beeldbepalende bebouwing krijgt, op basis 
van het huidige bestemmingsplan de aandui-
ding ‘karakteristiek’.
In het kader van een goede bijgebouwenrege-
ling, wordt ook kritisch gekeken naar de ge-
wenste situering daarvan. Ter bescherming van 
belangrijke zichtlijnen wordt per perceel een 
vlak voor bijgebouwen ingetekend op de 
plankaart. Om het aantal overtollige bijgebou-
wen, die vaak in slechte staat van onderhoud 
verkeren, terug te brengen wordt een sanerings-
regeling opgenomen. 

Meer informatie

De volledige beleidsnotitie ligt van 13 december 

2011 t/m 16 januari 2012 ter inzage. U kunt het fy-

sieke exemplaar inzien in het gemeentehuis, maar de 

beleidsnotitie kunt u ook downloaden via onze web-

site www.steenwijkerland.nl. Heeft u vragen, komt u 

dan naar de inloopgelegenheid op 12 januari 2012. 

Wij geven graag een nadere toelichting. 

Hoe verder

In de periode waarin de concept-beleidsnotitie 
ter inzage ligt, wordt deze ook voor advies toe-
gezonden aan diverse overheden en maatschap-
pelijke organisaties. Daarna bespreken we de noti-
tie in de vergadering van de raadscommissie op 
17 januari 2012 (aanvang 19.30 uur). Het advies 
van de raadscommissie en de overige binnenge-
komen reacties worden hierna beoordeeld en 
kunnen leiden tot een aanpassing van de notitie. 
Daarna vindt vaststelling plaats in de gemeente-
raadsvergadering. Wij verwachten dat dit op 27 
maart 2012 zal zijn. 
Inmiddels wordt begonnen met het opstellen 
van een zogenaamde Planmer voor het nieuwe 
bestemmingsplan voor het buitengebied. In een 
Planmer worden de effecten beschreven die een 
plan (in dit geval het Bestemmingsplan Buitenge-
bied) op het milieu heeft. We verwachten, dat het 
nieuwe voorontwerp van het bestemmingsplan in 
de tweede helft van 2012 ter inzage gelegd kan 
worden. In de zomer van 2013 ligt dan het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage en kan de ge-
meenteraad het bestemmingsplan vaststellen.  

Samenvatting Beleidsnotitie Buitengebied

1 40521Postbus 1 40521Postbus 1621 40521162
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