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Betreft : Hobbyboerregeling in de Gemeente Woudenberg
Geacht college van Burgemeester en wethouders en geachte raadsleden ,
De gemeente Woudenberg beslaat 36820000 vierkante meter . Grofweg kunnen we
stellen dat 10 procent van deze oppervlakte ruimte binnen de bebouwde kom beslaat
en dus de grote meerderheid in oppervlakte zich buiten de bebouwde kom bevind .
In dit zogenaamde buitengebied liggen veel landelijk gelegen woningen . Tussen
deze diverse woningen is in de loop der jaren een rechtsongelijkheid ontstaan
omtrent de te bebouwen vierkante meters per perceel .
Wij hebben gemeend dit bij u aan te kaarten en tevens hiervoor met een oplossing tekomen .
Landelijk wonen is prachtig, maar brengt ook wat extra mocilijkheden met zich mee
ten opzichte van wonen op een kleiner perceel in de bebouwde kom .
Zo heeft iemand met een groter perceel natuurlijk meer gereedschappen nodig om
dit perceel te onderhouden zoals een grasmaaier, trekkertje en dergelijke. Daarnaast
hebben veel mensen op grote percelen wat vee lopen om te zorgen dat de
intensiviteit van het bijhouden enigszins vermindert door het feit dat de dieren
stukken afgrazen . Voor deze dieren moet men natuurlijk ook stalling en
schuilplaatsen beschikbaar hebben en juist daar zit te eerder aangehaalde
rechtsongelijkheid .
Indien een veehouder stopt met zijn activiteiten , houdt deze recht op 200m2
bijgebouwen . Dit is vanuit de aanname dat de veehouder graag wat vee bij de
boerderij laat lopen. Iemand die niet voormalig veehouder is , heeft dit privilege niet.
Zo kan het dus ontstaan dat 2 percelen naast elkaar verschillende regels hebben op
een zelfde oppervlak en woonsituatie .
Wij hebben het initiatief genomen om een gerenommeerd bureau de opdracht te
geven dit voor ons te vergelijken en uit te werken hoe dat in andere landelijk gelegen
gebieden / dorpen is geregeld en deze treft u aan in de bijlage .
Na onderzoek en ondervragingen van diverse belanghebbenden zijn wij tot de
conclusie gekomen dat er zeker twintig handhavingsgevallen op dit moment



in het buitengebied van Woudenberg, welke met deze regeling in één klap geheel of
gedeeltelijk zouden zijn opgelost .
Wij zijn ten alle tijden bereid met u van gedachte te wisselen betreffende deze casus
en hopen dat u een invoering van dergelijk beleid in overweging wil nemen ,
Dit rapport met tevens het verzoek dit toe te passen binnen de gemeente Woudenberg is madeondertekend door
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Betreft: Beleidsmemo oppervlakte bijgebouwen in het buitengebied

Inleiding
In het buitengebied van de gemeente Woudenberg zijn verschillende percelen met een
woonbestemming gelegen waar een grote behoefte is aan meer bijgebouwen dan toegestaan is volgensde regels van het bestemmingsplan en / of vanuit vergunningsvrije bouwmogelijkheden . Het betreft
percelen waarop eerder een agrarisch bedrijf was , maar ook percelen waar, gezien de omvang , op een
goede manier meer bijgebouwen ingepast kunnen worden dan volgens de regels toegestaan zijn . Gelet
op de opzet van deze percelen kan in veel gevallen worden gesteld dat het hier om een hobbyboer gaat
die op een regulier woonperceel woont .
Voorliggend memo onderzoekt de beleidsmatige mogelijkheden om het aantal toegestane vierkante
meters aan bijgebouwen te verruimen in het kader van cen maatwerkoplossing voor soortgelijke
situaties binnen de gemeente Woudenberg . Hierbij zal worden uitgezoomd om beleid op dit punt inomliggende gemeenten te analyseren . Uiteindelijk zal er op basis van dit onderzoek en analyse een
aanbeveling worden gedaan aan de gemeente Woudenberg op het gebied van bijgebouwen bij
voormalige agrarische bedrijven en / of grote percelen in het buitengebied van de gemeente .

Analyse Bestemmingsplan Buitengebied Woudenberg
Van belang voor de vertaling van mogelijkheden die op de locaties rusten is het bestemmingsplan . De
locaties zijn gelegen binnen de contouren van het bestemmingsplan ' Buitengebied Woudenberg
Geconsolideerd ' , vastgesteld door de gemeenteraad van Woudenberg op 12 september 2014. Binnen
het bestemmingsplan kent de locatie deels de bestemming Wonen ' en deels de bestemming
' Agrarisch '. Dit is van belang voor de ( boven ) regionale analyse van bestemmingsplannen die later aan
bod komt . Op het gedeelte met de bestemming wonen is een bouwvlak gelegen en rust tevens de
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2 .
Bestemming Wonen
De voor 'Wonen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor :
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a . wonen , daaronder begrepen de uitoefening van een aan - huis -gebonden beroep en
kleinschalige bedrijfsrnatige activiteiten ;
ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijf ' : tevens
een voormalig agrarisch bedrijf ;

b .

alsmede voor :
C de bij deze bestemming behorende voorzieningen , zoals tuinen , erven , paden ,parkeervoorzieningen en groenelementen .

Wat betreft de bouwregels geldt hier het volgende:

C.

e

a . per bouwvlak mag één woning , inclusief aan- en uitbouwen , worden gebouwd , tenzij met de
' maximum aantal wooneenheden een ander maximaal aantal wooneenheden is aangegeven ,
waarbij het aantal wooneenheden het aantal woningen aangeeft ;

b . de inhoud van de woning inclusief aan- en uitbouwen bedraagt maximaal 600 m3 , tenzij met
een maatvoeringsaanduiding anders is aangegeven en met uitzondering van het bepaaldeonder c en d ;
ter plaatse van de aanduiding ' specifieke bouwaanduiding - 1 ' zijn maximaal 2 geschakelde
woningen toegestaan , de inhoud van deze woningen inclusief aan- en uitbouwen bedraagt
maximaal 450 m® per woning tenzij met een maatvoeringsaanduiding anders is aangegeven ;d . ter plaatse van de aanduiding ' specifieke bouwaanduiding - kleine woning bedraagt de inhoud
van de woning inclusief aan- en uitbouwen maximaal 400 m3 ;
de goothoogte van woningen bedraagt maximaal 6 meter en de bouwhoogte maximaal10 meter :f . in afwijking van het bepaalde onder a mogen bijgebouwen , overkappingen , erf - en
terreinafscheidingen en overige bouwwerken , geen gebouwen zijnde , tevens buiten hetbouwvlak worden gebouwd ;

g . de maximale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bedraagt 80 m2 per woning,tenzij met de maatvoeringsaanduiding ' maximum oppervlakte (m2)' anders is bepaald , met dienverstande dat :
1. binnen het bouwvlak dat gedeeltelijk is aangeduid met ' bijgebouwen ' de bouw van

bijgebouwen uitsluitend is toegestaan op de gronden met de aanduiding 'bijgebouwen ' en
dat de gronden met de aanduiding ' bijgebouwen ' volledig mogen worden bebouwd met
bijgebouwen en overkappingen ;

2. binnen het bestemmingsvlak met de aanduiding ' bijgebouwen uitgesloten ' de bouw van
bijgebouwen en overkappingen niet is toegestaan ;

h . bijgebouwen zijn uitsluitend achter de voorgevellijn van de woning toegestaan ;i . de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 3 meter en debouwhoogte maximaal 6 meter;
j . de maximale hoogte van bouwwerken , geen gebouwen en overkappingen zijnde , bedraagt 3meter ;
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K. de maximale hoogte van ert- of terreinafscheidingen voor de voorgevellijn van de woningbedraagt 1 meter;1 . de maximale hoogte van erf- of terreinafscheidingen achter de voorgevellijn van de woningbedraagt 2 meter .
Van belang is de maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen , zoals benoemd
onder g ( rode pijl ) . Er wordt benoemd dat er per woning 80m2 is toegestaan tenzij middels een
aanduiding is bepaald dat een andere oppervlaktemaat als maximum is toegestaan . Naast begrenzing
binnen het bestemmingsplan is het ten alle tijde toegestaan vergunningsvrij bouwwerken te bouwen .
Voor het maximaal toegestane aantal vierkante meters onder de regels voor vergunningsvrij bouwen
geldt dat deze afhankelijk zijn van de grootte van het achtererf. In nagenoeg alle gevallen mag er 150m2
vergunningsvrij worden bijgebouwd binnen de begrenzing van het bestemmingsvlak 'wonen ' en conform
de regels voor vergunningsvrij bouwen , aangezien het achtererf minimaal de omvang heeft van 900m2 .
Verderop in de regels onder de woonbestemming is de volgende afwijkingsbevoegdheid opgenomen in
het bestemmingsplan ;
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 20.2.1 onder g voor het
vergroten van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van wonen - voormalig
agrarisch bedrijf', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden :

a . er is sprake van de sloop van gebouwen die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaaldebij of krachtens de Woningwet ;
b . ontheffing wordt verleend tot een gezamenlijk oppervlakte van 50 % van de voormalige

bedrijfsbebouwing met een maximum van 200 m2 indien vaststaat dat die bedrijfsbebouwingwordt gesloopt ;
indien toepassing is gegeven aan het bepaalde onder b wordt geen gebruik gemaakt van lid32.2 .

C.

Op de locaties waarvoor deze memo in 1e instantie van toepassing is , is de aanduiding ' specifieke vorm
van wonen - voormalig agrarisch bedrijf niet van kracht , waardoor deze wijzigingsbevoegdheid niet kan
worden toegepast . Indien dit wel het geval zou zijn biedt de gemeente mogelijkheden om het maximaal
aantal vierkante meters aan bijgebouwen te vergroten tot een maximum van 200m2. Hier is wel devoorwaarde aan verbonden dat er voorafgaand wel het dubbele moet worden gesloopt . Indien men
graag 200m2 nieuwe bijgebouwen wil bouwen , zal dus eerst 400m2 voormalige bedrijfsbebouwinggesloopt moeten worden
Bestemming 'agrarisch
De voor 'Agrarisch ' aangewezen gronden zijn bestemd voor :

a . grondgebonden agrarische bedrijven met uitzondering van fruitteelt , sierteelt, bollenteelt en
paardenhouderijen ;

b . het behoud , herstel en de ontwikkeling van het waterhuishoudkundig systeem ;
Beleidsmemo bijgebouwen voormalige agrarische percelen
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c . het behoud , herstel en de ontwikkeling van de landschapsstructuur;
en tevens voor :

e .

k.

d . ter plaatse van de aanduiding ' bed & breakfast ' : de uitoefening van een bed & breakfast in een
woning :
ter plaatse van de aanduiding ' caravanstalling ' : een caravanstalling ;f . ter plaatse van de aanduiding ' intensieve veehouderijt: een intensieve veehouderij;g . ter plaatse van de aanduiding 'modelvliegtuigbaan ': een modelvliegtuigbaan voor gebruikmet elektromotoren ;

h . ter plaatse van de aanduiding ' opslag : een terrein en /of gebouw voor opslag ;i . ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij': een paardenhouderij ;j . ter plaatse van de aanduiding ' tuinbouw ' : een bollenteeltbedrijf ;k . ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van agrarisch - agrarisch hobbybedrijf en in
afwijking van de aanhef : uitsluitend een agrarisch hobbybedrijf, daaronder begrepen de
uitoefening van een aan - huis -gebonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten ;1 . ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van agrarisch – paardenrenbaan ': een
paardenrenbaan ;
ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van agrarisch - veldschuur' : een veldschuur ;
ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van bedrijf - loonwerkersbedrijf : eenloonwerkersbedrijf :
ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van recreatie - bed & breakfast , liniehutten en
theehuis ' : een bed & breakfast, liniehutten en een theehuis ;

p . ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van recreatie - minicamping': een minicamping :
9. ter plaatse van de aanduiding 'zend- /ontvangstinstallatie ': cen zend- en ontvangstinstallatic ;

m .n .
0 .

alsmede voor :
r . aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende kleinschaligedagrecreatieve voorzieningen ;
s . de bij deze bestemming behorende voorzieningen , zoals , wegen en paden , tuinen , erven ,

groenelementen , ( natuurvriendelijke ) oevers , water en waterhuishoudkundige voorzieningen ,
laad- en losvoorzieningen , nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen ;t . beweiding door paarden waaronder recreatie en hobby paarden .

In de meeste gevallen rust op een gedeelte van het ( eigendoms- ) perceel de agrarische bestemming ,
maar omdat er op het agrarische bestemming binnen van het perceel geen bouwvlak rust , gelden hierde volgende regels ten aanzien van bouwactiviteiten ;

a . het bouwvlak mogen uitsluitend erf- en terreinafscheidingen en bouwwerken , geen
gebouwen , teeltondersteunende voorzieningen en overkappingen zijnde , ten behoeve van het
agrarisch bedrijf en ten behoeve van extensieve dagrecreatie zoals zitbanken en routeborden ,
worden gebouwdmet een maximale hoogte van 2 meter;
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b . in afwijking van het bepaalde onder a bedraagt de hoogte van een zend- en ontvangstinstallatie
ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ ontvangstinstallatie ' ten hoogste de met de
maatvoeringsaanduiding ' maximale bouwhoogte ' ;

c . in afwijking van het bepaalde onder a mag ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van
agrarisch - veldschuur ' een veldschuur worden gebouwd met een goothoogte van maximaal 2,5meter en een bouwhoogte van maximaal 4 meter .

( Boven )regionale analyse bestemmingsplannen Buitengebied
Voor een goede analyse en uiteindelijk scherp advies ten aanzien van het beleid op bijgebouwen en
bijbehorende bouwwerken in het buitengebied van Woudenberg is het van belang dat er een( boven ) regionale analyse plaatsvindt in buitengebieden met een vergelijkbaar karakter . Hiervoor zijn
verschillende gemeenten geselecteerd in de regio .
Buitengebied 2013 - Gemeente Scherpenzeel
Het bestemmingsplan buitengebied Scherpenzeel is vastgesteld op 24 september 2015. Voor
bijgebouwen gelden de volgende regels zoals bepaald in artikel 23.2.2 van de regels van het
bestemmingsplan ;

a ) de gezamenlijke oppervlakte per woning ten hoogste 100 m² bedraagt dan wel , indien een
grotere oppervlakte aanwezig is , de oppervlakte zoals die per bijgebouw bestond op het
tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ;b ) de goothoogte ten hoogste 3,50 m bedraagt ;

c ) de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedraagt;
d ) de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 1 m bedraagt , tenzij het bijgebouw in de

perceelgrens wordt gebouwd ;
e ) de bijgebouwen op een afstand van ten minste 2 m achter de naar de weg ( en ) gekeerde

gevel ( s ) van de woning en het verlengde daarvan worden gebouwd en op geen grotereafstand dan 25 m ten opzichte van de woning .
In afwijking van artikel 23.2.2 . is onder artikel 23.4 bepaald dat er onder voorwaarden kan worden
afgeweken van de bouwregels voor bijgebouwen . Zo kan bijvoorbeeld de oppervlakte van bijgebouwenworden vergroot tot 150m2 zoals bepaald onder in artikel 23.4 onder a ;

a ) lid 23.2.2 onder a , voor een gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 150 m2, mits er geenonevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en mits
de architectonische en / of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredigemate worden geschaad;

In artikel 23.4 onder d is daarnaast nog bepaald dat de gezamenlijke oppervlakte kan worden vergroottot 300m2 met dien verstande dat;
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1. 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 ;

2. sprake is van een vermindering (door ) sloop van gebouwen , waarbij een sloopeis geldt van2m2 aan gebouwen voor iedere 1m2 nieuwbouw ;
3. uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut , mag

de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereistesloopoppervlakte te komen ;
4. monumentale gebouwen wel meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte , maar niet

mogen worden gesloopt ;
5. de te slopen gebouwen moeten zijn gelegen binnen het buitengebied van de gemeenteScherpenzeel , dan wel binnen het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht -Oost,

opgenomen in het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht - Oost, vastgesteld door
Provinciale Staten van Gelderland op 22 december 2004 en 26 januari 2005 , voor zover dit
reconstructiegebied is gelegen binnen de provincie Gelderland ;6. verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is .

Buitengebied 2012 , actualisatie 2018 - Gemeente Elburg
Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Elburg is in geactualiseerde vorm vastgesteld op 28
januari 2019. Belangrijk voor dit bestemmingsplan is te benoemen dat de gemeente Elburg met
eenzelfde soort problematiek in het buitengebied zat zoals beschreven in de inleiding van dit memo . Erwaren veel percelen in het buitengebied waar agrarische bedrijven plaats hadden gemaakt voor
woonpercelen , terwijl er nog enige activiteiten in stand bleven die dicht tegen het agrarische aan
schuurden . Daarnaast bestond ook hier het probleem van woonpercelen met daarachter grote stukkenagrarische grond die onderhouden dienden te worden . Hiertoe is het bestemmingsplan in 2018
geactualiseerd op deze problematiek . In artikel 25.2.2 is daartoe het volgende bepaald ten aanzien van
bijgebouwen ;
Bijgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken ;

a ) gebouwd minimaal 1 m achter ( het verlengde van ) de voorgevel van de woning , dan welgebouwd ter plaatse van de aanduiding ' bijgebouwen ' ;b ) gezamenlijke oppervlakte maximaal :1 100 m2 per woning binnen een bestemmingsvlak 'Wonen ' met een oppervlakte tot 1.000m2 ;
2. 150 m2 per woning binnen een bestemmingsvlak ' Wonen ' met een oppervlakte tussen1.000 m2 en 5.000 m2 .
3. 200 m2 per woning binnen een bestemmingsvlak ' Wonen ' waarvan de eigenaar de

eigendom heeft van aaneengesloten gronden met een oppervlakte van meer dan 5.000
m2 , waarvan minimaal 1.000 m2 de woonbestemming heeft; met dien verstande dat ter
plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2) aan bijgebouwen per woning'
maximaalde terplaatse aangegeven oppervlakte is toegestaan .
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Buitengebied Overberg , Maarn , Maarsbergen en Amerongen - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Het bestemmingsplan Buitengebied Overberg , Maarn , Maarsbergen en Amerongen is vastgesteld op 3juli 2019. Ten aanzien van bijgebouwen op woonpercelen in het buitengebied is in de regels van het
bestemmingsplan onder artikel 16.2.3 onder d , sub 6 het volgende bepaald ;
de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het
bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan :

in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2 : 50% van datbebouwingsgebied ;
in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2 : 50m2 , vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2 ;
in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2 : 90 m2 , vermeerderd met 10 % van het
deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2 , tot een maximum van in totaal 150m2 ;
ter plaatse van de aanduiding ' maximum bebouwd oppervlak ( may ' staat aangegeven .

.

In afwijking van artikel 16.2.3 is in artikel 16.3.2 bepaald dat het bevoegd gezag kan een
omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 16.2.3 lid d onder 6 , ten behoevevan het bouwen van bijbehorende bouwwerken met een grotere gezamenlijke oppervlakte , mits :

a ) de gezamenlijke oppervlakte maximaal 50% bedraagt van de oppervlakte van de bestaande ,niet voor bewoning bestemde gebouwen op de bij het betreffende hoofdgebouw behorendegronden , tot een maximum van 200 m2 , met dien verstande dat voor het perceel Meentsteeg5 te Maarn een maximum oppervlakte geldt van 365 m2 mits zeven verouderde
( kippen ) schuren op het betreffende perceel worden gesloopt ;b ) de inpassing in het landschap op zorgvuldige wijze plaatsvindt waarbij eisen kunnen wordengesteld betreffende situering en afscherming door beplanting of anderszins ;

c ) alle overige niet voor bewoning bestemde gebouwen worden gesloopt , met dien verstandedat :
1. bestaande gebouwen die als bijgebouwen worden gebruikt of kunnen worden gebruikt ,behouden mogen blijven mits voldaan wordt aan de maximale oppervlakte bepalingenzoals bedoeld in lid a ;
2. geen gebouwen worden gesloopt met cultuurhistorische waarden .

Veegplan Buitengebied - Gemeente Harderwijk
Het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied is vastgesteld op 9 januari 2020 en is dus erg recent vanaard . Ook in de gemeente Harderwijk is het probleem van stoppende agrarische bedrijven die zijnomgezet naar een woonfunctie i.c.m. de oppervlakte aan bijgebouwen actueel geweest. In het veegplanis in artikel 15.2.1 onder h het volgende bepaald ;
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h ) de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een woning , anders dan bedoeld in sub d ,
mag niet meer dan 50 m2 bedragen , met dien verstande dat ;
1. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij de woning aan de Zuiderzeestraatweg

160-162 niet meer dan 150 m2 mag bedragen ;
2. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij de woning aan de Binnenweg 1 niet

meer dan 500 m2 mag bedragen , met dien verstande dat het bedrijfsvloeroppervlak als
bedoeld in artikel 15.1 . sub j daaronder niet wordt begrepen ;

In artikel 15.3 van het bestemmingsplan worden de mogelijke afwijkingen van de bouwregels
beschreven . Ten eerste is artikel 15.3.3 van belang. Hierin is het volgende bepaald ;

a ) de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken niet meer bedraagt dan is toegestaan bij de
omvang van het bouwperceel zoals is weergegeven in de onderstaande tabel :

Oppervlakte van het bouwperceel ( m2 )
< 350350 t / m 500500 t /m 750750 t / m 1.0001.000 t / m 2.0002.000 t /m 3.5003.500 t/ m 5.000> 5.000

Toegestane maximale oppervlaktebijbehorende bouwwerken (m2)50657590125150200250
b ) de toegestane oppervlakte uit de tabel in sub a mag worden vermeerderd als bebouwing

wordt gesloopt , met dien verstande dat :1 . 50% van de oppervlakte van de te slopen bestaande bebouwing boven de in de tabel
genoemde oppervlakte mag worden teruggebouwd ;

2. de te slopen bebouwing op hetzelfde bouwperceel staat ;
3. de toegestane oppervlakte in de tabel in sub a met maximaal 250 m2 mag worden

verhoogd ;
c ) aangetoond is dat de inpassing in het landschap op zorgvuldige wijze plaatsvindt, waarbij –

voor zover van toepassing - wordt aangetoond op welke wijze wordt voldaan aan de
ontwerprichtlijnen uit de Visie op Hoofdlijnen ;

d ) aangetoond is dat geen sprake is van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld inlid 15.3.4 .
Ten aanzien van zogeheten 'Hobbyboeren is in het veegplan nog een extra artikel opgenomen , artikel15.3.4 . Hierin is bepaald dat ;
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.2 voor vergroting van
de toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een agrarisch hobbybedrijf
tot ten hoogste 200 m² , mits de noodzaak is aangetoond en het bouwperceel , eventueel in combinatie
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met de daaraan grenzende en daarmee één eigendomseenheid vormende gronden , een ( gezamenlijke )oppervlakte heeft van ten minste 5.000 m² , de belangen van gebruikers dan wel eigenaren vanaangrenzende gronden en / of ( agrarische) bedrijven niet onevenredig worden geschaad en aangetoondis dat geen sprake is van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in lid 15.3.3 .
Buitengebied 2007 - Gemeente Oldebroek
Het bestemmingsplan Buitengebied 2007 is vastgesteld op 15 december 2009 en deels onherroepelijkin werking . Op 31 mei 2012 is een geactualiseerde versie vastgesteld met een aantal administratievecorrecties waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Ten aanzien van bijgebouwenop woonpercelen in het buitengebied is in artikel 43.2.2 van het bestemmingsplan het volgendebepaald ;
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen , bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels :

a ) aan- en uitbouwen , bijgebouwen en overkappingen dienen ten minste 1,00 meter achter devoorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan te worden gebouwd ;b ) de maatvoering van de aan- en uitbouwen , van de bijgebouwen en van de overkappingendient te voldoen aan de eisen die in de onderstaande tabel zijn gesteld :
Woningtype Maximalegoothoogtegebouwen

Maximalebouwhoogtegebouwen
Maximalebouwhoogteoverkappingen

Maximalegezamenlijkoppervlakte perwoning ( incl .zwembad )100 m250 m2VrijstaandHalf vrijstaand 3,50 meter3,50 meter 6,00 meter6,00 meter 3,00 meter3,00 meter
c ) indien de goothoogte en / of de bouwhoogte meer bedraagt dan in bovenstaande tabel isvermeld , mogen deze niet meer bedragen dan de bestaande maatvoering;
d ) er mogen geen bijgebouwen ten behoeve van een kleinschalig kampeerterrein wordengebouwd .

Ook in dit bestemmingsplan is er ontheffingsmogelijkheid opgenomen ten aanzien van de oppervlaktevan bijgebouwen in artikel 43.4 onder 7 ;
Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 43 , lid 2 sub 2 onder b en toestaan datde gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen , van de bijgebouwen en van de overkappingenwordt vergroot tot niet meer dan 200 m , mits :

a ) de gebruiker van het woonperceel ten minste 5.000 m landbouwgrond in gebruik heeft tenbehoeve van het hobbymatig weiden van vee en / of het telen van gewassen en /of het beheervan het landschap :
b ) deze vergroting uitsluitend noodzakelijk is ten behoeve van agrarische hobbyactiviteiten , zoals

het onderbrengen van dieren , gereedschappen , landbouwwerktuigen , de opslag ten behoeve
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van het telen van gewassen en / of indien de vergroting noodzakelijk is voor het beheer van hetlandschap , de opslag van natuurproducten, zoals rict en dergelijke ;
c ) bij monumenten een positief advies is ontvangen van de provinciale monumentencommissie

en / of van de plaatselijke monumentencommissie ;
d ) geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan :

het bebouwingsbeeld ;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden ;
de landschappelijke waarden ;de milieusituatie ;
de natuurlijke waarden ;de woonsituatie .

I
.
.

Analyse regels bestemmingsplannen
Na bestudering van diverse bestemmingsplannen die toezien op de oppervlakten van bijgebouwen inhet buitengebied is het van belang deze te analyseren en overeenkomsten en verschillen te benoemen .
Ten eerste is het evident dat uit bovengenoemde bestemmingsplannen blijkt dat iedere gemeente een
andere aanpak hanteert qua ruimtelijke beleid toegelegd op bijgebouwen in het buitengebied op
( voormalig agrarische ) woonpercelen . De vertaling van het ruimtelijke beleid in de regels van de
bestemmingsplannen kan worden verdeeld in twee delen . Ten eerste hebben we de regulier toegestane
vierkante meters . Dit zijn het aantal vierkante meters dat benoemd is in de bouwregels voor
bijbehorende bouwwerken . Ten tweede hebben we de afwijkingsbevoegdheid voor het oppervlak van
bijgebouwen en de daaraan gekoppelde regels .
Ten aanzien van de vierkante meters zoals benoemd in de bouwregels is te zien dat de gemeente
Scherpenzeel ( BP1 ) kiest voor ten hoogste 100m2 . De gemeente Elburg ( BP2 ) heeft in de bouwregels
al mogelijkheden opgenomen om het aantal vierkante meters te vergroten tot 150m2 of 200m2 indien
er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan . De gemeente Utrechtse Heuvelrug ( BP3 ) kiest ervoor
om de regels voor vergunningvrij bouwen te volgen waarbij het toegestane aantal vierkante meters
bijgebouwen afhankelijk is van de omvang van het perceel, met als maximum 150m2 . De gemeenteHarderwijk ( BP4 ) kiest ervoor om een basis van 50m2 te hanteren . De gemeente Oldebroek kiest ervoor
om het aantal vierkante meters , 50m2 of 100m2 af te laten hangen van de woningtypologie , vrijstaandof half vrijstaand
Ten aanzien van de afwijkingsmogelijkheden die in de bestemmingsplannen wordt het volgendeopgemerkt . In de gemeente Scherpenzeel kan de oppervlakte worden vergroot tot 150m2 onder
coulante voorwaarden . De oppervlakte kan verder worden vergroot , tot ten hoogste 300m2 onder
strengere voorwaarden . Hiermee wordt bijvoorbeeld gedoeld op de benodigde sloopmeters . Zo dient er
ten alle tijden twee keer zoveel bebouwing te worden geamoveerd dan dat er nieuw zal worden
opgericht . In de gemeente Elburg zijn de voorwaarden voor het vergroten van het oppervlak voor
bijbehorende bouwwerken al opgenomen in de basisregels . Zo kan er worden opgeschaald naar 200m2
onder de voorwaarde dat de eigenaar meer dan 5000m2 grond in eigendom heeft , waarvan ten minste
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1000m2 is bestemd als 'Wonen '. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt in de afwijkingsregels
wederom gekozen voor een oprekking van het aantal vierkante meters tot ten hoogste 200m2 incombinatie met een sloopverplichting gelijk aan die van de gemeente Scherpenzeel ; 2m2 slopen staat
tot 1m2 bouwen . In Harderwijk wordt juist weer gekozen voor een koppeling van het aantal vierkantemeters bijgebouwen aan de totale oppervlakte van het perceel. Daarnaast is er nog een specifieke regel
opgenomen voor de zogeheten 'Hobbyboeren ' waarbij 200m2 aan bijgebouwen kan worden toegestaan
als er sprake is van een totale perceeloppervlakte van ten minste 5000m2 en de noodzaak voor de
bijgebouwen is aangetoond . Ook in de gemeente Oldebroek kan middels een atwijkingsbevoegdheid
de oppervlakte van bijgebouwen worden vergroot naar 200m2 onder een aantal voorwaarde waarbij
eveneens de totaaloppervlakte van het perceel ten minste 5000m2 dient te bedragen .
Geconcludeerd wordt dat de beleidskeuzes ten aanzien van het toegestane aantal vierkante meters aan
bijgebouwen en de afwijkingsmogelijkheden hiervoor verschillen per gemeente . Een aantal gemeenten
kiest ervoor om extra vierkante meters mogelijk te maken onder voorwaarde dat er ook sanering van
bestaande bebouwing plaatsvindt waarbij er twee keer zoveel oppervlak dient te verdwijnen dan er
nieuw gebouwd kan worden . Om een bijgebouw van 200m2 te bouwen zal dus ten alle tijden eerst
400m2 bebouwing geamoveerd moeten worden . Andere gemeenten kiezen ervoor om het aantal
vierkante meters dat mogelijk kan worden gemaakt met een afwijkingsregel te koppelen aan de omvangvan het perceel . In de aanvullende voorwaarden komt ook vaak naar voren dat noodzaak van belangis , vaak in het kader van het onderbrengen van dieren , gereedschappen , materieel en andere zaken die
nodig zijn voor het beheer van het perceel .
Argumentatie om extra bijgebouwen toe te staan in het buitengebied in specifieke gevallen
Zoals blijkt uit de bovenregionale analyse van bestemmingsplannen in het buitengebied wordt er in ieder
buitengebied door gemeenten verschillend omgesprongen met de toegestane oppervlakte aan
bijgebouwen . Naast een beleidsmatige analyse is het ook van belang om het vraagstuk hieromtrentvanuit een praktisch punt te benaderen . Zijn er praktische redenen waarom de gemeente een groter
aantal vierkante meters aan bijgebouwen zou moeten toestaan of dit in ieder geval zou moetenoverwegen ?
Ten eerste dient benoemd te worden dat het van belang is om te kijken naar de omvang van het perceel
of de gronden die behoren bij een ( voormalige ) ( bedrijfs- ) woning . Deze gronden dienen onderhouden te
worden en met genoemde afmetingen is het logisch dat daarvoor zwaarder materieel nodig is dan voor
een reguliere achtertuin . Het materieel en benodigdheden dienen ook gestald te worden om blootstelling
aan de elementen te voorkomen . Hetgeen hiervoor benodigd is simpelweg overkapte ruimte .
Ten tweede blijft na het beëindigen van de bedrijfsvoering in sommige gevallen een aantal dieren over .Het bedrijf wordt dan afgeschaald naar het houden van dieren met een hobbymatig karakter . Ook deze
dieren moeten bij tijd en wijlen in een schuur kunnen worden gestald waarvoor eveneens ruimtebenodigd is .
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Ten derde is het van belang om beleidsmatig na te denken over de uitwerking van de omzetting vanagrarische bedrijven naar reguliere woonpercelen met eventueel agrarisch achterland . Indien een
eigenaar besluit zijn agrarische bedrijfsbebouwing niet te slopen , omdat hij deze wellicht nodig heeft om
een van bovengenoemde redenen , vallen deze onder het overgangsrecht . Dat betekent dat de
gebouwen ruimtelijk juridisch mogen blijven staan , maar indien deze gesloopt worden er conform het
nieuwe bestemmingsplan gebouwd moet worden . Dit beleid werkt in de hand dat er vervallenbedrijfsbebouwing in het buitengebied blijft staan aangezien er geen incentive is om het te slopenaangezien er dan vaak maar een fractie ( vaak 50% ) van de eerdere vierkante meters mag worden
teruggebouwd en dit niet strookt met de behoefte van de eigenaar, zoals benoemd in de eerste tweeargumenten .
Beleidsadvies t.a.v. de gemeente Woudenberg en conclusie
Op basis van de analyse van bestemmingsplannen en praktische argumentatie is het van belang eenconcreet beleidsadvies aan de gemeente uit te brengen met de kennis die is opgedaan door de analysevan de situatie , problematiek , ( boven ) regionale bestemmingsplannen en praktische argumentatie .. Hetduidelijk dat de beleidskeuzes en ruimtelijke aanpak van bijgebouwen in het buitengebied verschilt pergemeente . Maar wat is nou wijsheid ?
Onomstotelijk is in ieder geval het feit dat het buitengebied een dynamische omgeving is waar veelverandert . Dit is terug te zien in de problematick dic er heerst en de veelvoud aan actualiteiten die hiermomenteel spelen en geregeld het landelijk nieuws halen . Van belang is om het doel van ruimtelijkbeleid in het buitengebied helder te hebben . Logischerwijs zou het doel van een gemeente voor hetbuitengebied zijn het realiseren van zoveel mogelijk kwaliteit zonder daarbij af te doen aan degebruiksbenodigdheden en wensen van de belanghebbenden in het gebied . Vanzelfsprekend zijnsituaties waarbij handhavend dient te worden opgetreden niet wenselijk . Dat brengt ons bij de vraaghoe dat het best ingericht kan worden .
Uit de praktische argumentatie komt naar voren dat er op voormalig agrarische percelen waar nu eenreguliere woonfunctie rust vaak behoefte is aan extra oppervlakte voor bijgebouwen . Van belang hierbijis dat de noodzaak vaak ligt in de vraag naar ruimte ten behoeve van het beheer van het perceel enniet zozeer in het uit willen breiden van de woning of realiseren van extra bijgebouwen dieondersteunend zijn aan de woonfunctie . Die verdeling is bijvoorbeeld goed te herkennen in de
afwijkingsmogelijkheden van de gemeenten Elburg , Harderwijk en Oldebroek . Duidelijk is dat daarexpliciet is nagedacht over het onderscheid tussen reguliere woonpercelen in het buitengebied zondereen groot achterliggend areaal en woonpercelen waar een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd wasen waar wel sprake is van een groot achterliggend areaal . In het eerste geval wordt gewoon
vastgehouden aan de basisregels voor bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken . In het tweede gevalkan middels een afwijkingsregel en onder voorwaarden het aantal vierkante meters worden vergroot .Omdat het toegestane aantal vierkante meters gekoppeld is aan de oppervlakte van het areaal wordt er
ruimtelijke gestuurd op een geschaalde invulling naar behoefte . Een goed voorbeeld hiervan is de tabeldie de gemeente Harderwijk hanteert.
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Geconcludeerd wordt dat met de huidige regelgeving en actualiteiten het buitengebied de komendejaren verder zal veranderen en een transitie door zal maken waarbij steeds meer agrarische bedrijvenstoppen met hun bedrijfsvoering, maar wel op het erf blijven wonen en een landschap beherende taakzullen uitvoeren . Voor de overheid , in dit geval de gemeente Woudenberg, is het van belang omvroegtijdig op deze vraag naar extra ruimte om deze taak uit te kunnen voeren in te spelen . Geadviseerdwordt dan ook vernieuwd of aanvullend beleid op te stellen voor percelen waarop een situatie geldt alsin de memo staat omschreven . Wij gaan graag namens initiatiefnemer als adviesbureau met degemeente Woudenberg in gesprek om de mogelijkheden hiervoor te bespreken .
Concreet adviseren wij u 1 van de regelingen van de gemeente op de Noord - Veluwe, bijvoorbeeld vanElburg of Oldebroek (vergelijkbaar landelijke gemeenten ), over te nemen als afwijkingsbevoegdheid inuw bestemmingsplan ( of omgevingsplan ) , van toepassing zijnde op het buitengebied .
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