
De 10 grootste wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan 

Landelijk Gebied 
 
Alle vrijstellingen en wijzigingen op het huidige bestemmingsplan landelijk gebied zijn 

meegenomen in het nieuwe plan.  

In de toelichting van het bestemmingsplan zijn alle beleidsmatige wijzigingen ten 

opzichte van het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied uitgebreid beschreven. In 

onderstaande opsomming gaan wij kort in op de belangrijkste tien wijzigingen: 

 

1) Dammen en bruggen 

In Wijdewormer is een brug en in de Engewormer/veenweidegebied is een brug en dam 

met duiker (bij sloten groter dan 5 meter) het uitgangspunt. Bruggen en dammen met 

duikers mogen breder zijn (huidig bestemmingsplan: breedte rijplaat 4 m., met 

ontheffing: 6 m / nieuw bestemmingsplan: breedte rijplaat 6 m., met ontheffing 8 m.). 

 

2) Bed en Breakfast  

De in de raad vastgestelde beleidsregels bed & breakfast nemen we in het 

bestemmingsplan mee. 

 

3) Agrarisch volwaardige en agrarisch kleinbedrijven 

In het nieuwe bestemmingsplan maken we een onderscheid tussen agrarisch volwaardige 

en agrarisch kleinbedrijven. Alleen de agrarisch volwaardige bedrijven hebben de 

mogelijkheid om te groeien naar een bouwvlak van 1,5 hectare, een tweede 

dienstwoning en hebben bij recht een zone van 15 meter achter hun bouwvlak om silo’s, 

torensilo's, mest- en kuilplaten en bassins te plaatsen. De agrarische kleinbedrijven 

(evenals de volwaardige bedrijven) hebben wel ruime mogelijkheden voor 

nevenactiviteiten (tot max. 50% van de agrarische bebouwing).  

 

4) Agrarisch bouwvlak 

Het nieuwe bestemmingsplan kent voor de duidelijkheid alleen het agrarisch bouwvlak 

waarin ruimte is voor bouwwerken. De aanduiding ‘bouwperceel’ verdwijnt.  

 

5) Paardenbakken 

Het beleid dat paardenbakken binnen de agrarische bouwvlakken en woonbestemmingen 

moeten vallen blijft gehandhaafd. Alleen de bakken buiten de bouwvlakken waar we een 

vergunning voor hebben verleend nemen we positief op in de plankaart. 

 

6) Schuilstallen 

Per kadastraal perceel van minimaal 1 hectare mogen eigenaren via een ontheffing onder 

voorwaarden een schuilstal realiseren. 

 

7) Bestemming Agrarisch – Paardenbedrijf 

Er is in het nieuwe bestemmingsplan een nieuwe bestemming toegevoegd voor 

paardenhouderijen en paardenfokkerijen. Manege activiteiten zijn hier expliciet niet 

toegestaan.  

 

8) Bestemming Maatschappelijk – Zorgboerderij 

Ook de bestemming Maatschappelijk-zorgboerderij is nieuw. Deze geldt voor 

volwaardige  zorgboerderijen. Alleen dagbesteding is hier toegestaan. Verblijf is 

uitgesloten.  

 

9) Bestemming Recreatie  

Het onderscheid tussen bedrijfsmatig en niet bedrijfsmatige vormen van verblijfsrecreatie 

maken we niet meer in het nieuwe bestemmingsplan. Dit valt onder de overkoepelende 

term ‘recreatie’. Permanent wonen in recreatieverblijven blijft uitgesloten.  

 

 



10) Ontwikkelingen vanuit keukentafelgesprekken 

Vanuit de gevoerde keukentafelgesprekken zijn de volgende ontwikkelingen 

meegenomen: 

• Oudelandsdijk 8a Spijkerboor: de bestemming Maatschappelijk – Zorgboerderij 

toegekend. Bouwvlak hebben we aangepast; 

• Noorderweg 85 Wijdewormer: voor de bouw van een nieuwe loods hebben we het 

bouwvlak aangepast; 

• Zuiderweg 63 Wijdewormer: de bestemming Agrarisch – Paardenbedrijf toegekend en 

bouwvlak aangepast; 

• Kanaaldijk 14 Spijkerboor: aanduiding plattelandswoning toegekend.  

 


