
Artikel 1: Bedrijf - Voormalig agrarisch 

1.1.Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Voormalig agrarisch' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
a. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van 
bedrijven, welke zijn genoemd in bijlage 3 onder de categorieën 1 en 2, niet 
zijnde geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen, planmerplichtige 
bedrijven en/of vuurwerkbedrijven, al dan niet in combinatie met grondgebonden 
agrarische bedrijfsactiviteiten; 
b. bedrijfswoning, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 
bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden 
beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen en paden; 
d. water; 
met de daarbijbehorende: 
e. tuinen, erven en terreinen; 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.2. Bouwregels 

1.2. 1. Voor het bouwen van de in lid 1. 1. onder a en b genoemde 
gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen 
ten behoeve van het ter plaatse gevestigde bedrijf worden gebouwd, waarbij 
deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na ontheffing van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegelaten; 
b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één bedragen; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van de in lid 1. 1. onder a genoemde bedrijfsgebouwen, 
waaronder overkappingen, zal per bestemmingsvlak ten hoogste de bestaande 
oppervlakte bedragen; 
d. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter 
de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd; 
e. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de 
eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld: 
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tenzij de bestaande maatvoering meer bedraagt, in welk geval de maatvoering 
van een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande maatvoering zal bedragen 

1.2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met 
dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel 
van de bedrijfswoning(en) of bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal 
ten hoogste 10,00 m bedragen. 



1.3. Ontheffing van de bouwregels 
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van: 

- het bepaalde in lid 1.2.1 onder c en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de 
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, wordt vergroot, 
1. waarbij de oppervlakte wordt vergoot tot maximaal 500 m? tenzij de bestaande 
oppervlakte groter is dan mag deze oppervlakte gehandhaafd blijven; 
2. indien de bestaande bebouwing vervangen wordt dient bijgedragen te worden aan 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; 
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

1. 4. Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend: 
a. het opslaan van goederen buiten de gebouwen, met uitzondering van gronden die 
op de bij het wijzigingsplan behorende verbeelding zijn aangeduid "opslag"; 
b. het gebruik van de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, 
voor bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van opslag van goederen, met een 
gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte groter dan 500 m? dan wel de gezamenlijke 
oppervlakte zoals verleend na toepassing van de ontheffing in lid 1.3.; 
c. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huisverbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien: 
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de 
bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan 
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning; 
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m? bedraagt; 
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt; 
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel; 
d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden, tenzij het een mini-camping betreft; 
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan 
productiegebonden detailhandel; 
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf. 

1. 5. Ontheffing van de gebruiksregels 
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van: 
- het bepaalde in lid 1. 1. onder a en toestaan dat de gronden en bouwwerken worden 
gebruikt voor bedrijven, welke naar de aard en de invloed op de omgeving 
vergelijkbaar zijn met de in bijlage 3 onder de categorieën 1 en 2 genoemde 
bedrijven, mits: 
1. het niet betreft detailhandelsbedrijven, geluidzoneringsplichtige inrichtingen, 
risicovolle inrichtingen, planmerplichtige bedrijven en/of vuurwerkbedrijven; 
2. veel verkeer aantrekkende bedrijvigheid uitsluitend aan wegen 
die daarop zijn berekend gevestigd wordt; 
3. de aanwezige woonfunctie bij het bedrijf wordt gehandhaafd; 
4. de bedrijfsvestiging plaatsvindt binnen de bestaande oppervlakte aan gebouwen, 
waaronder overkappingen; 
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 



Burgemeester en wethouders van de gemeente DE WOLDEN: 

gelezen: 

het verzoek van ;i om medewerking aan de toepassing 
van de regeling hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing op het perceel Zegeringen 
3 te Echten; 

overwegende: 

dat het perceel, waarvoor bovengenoemde wijziging is aangevraagd, is gelegen in het 
bestemmingsplan "Kleine Kernen Noord", vastgesteld door de gemeenteraad op 
9 oktober 2008 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Drenthe op 
26 mei 2009; 

dat het perceel hierin een agrarische bestemming heeft; 

dat de gemeenteraad op 8 april 2010 het facetbestemmingsplan "Bedrijvigheid 
Buitengebied (vrijkomende agrarische bebouwing) heeft vastgesteld; 

dat op bovengenoemd bestemmingsplan het facetbestemmingsplan "Bedrijvigheid 
Buitengebied" van toepassing is. Het facetbestemmingsplan biedt de mogelijkheid om 
agrarische bestemmingen te wijzigen naar de bestemming "bedrijf - voormalig 
agrarisch". 

dat bij bedrijfsbeëindiging de voormalig agrarische bedrijfsgebouwen met toepassing van 
het facetbestemmingsplan "Bedrijvigheid Buitengebied" hergebruikt kan worden; 

dat er verder geen ruimtelijke, planologische en milieutechnische bezwaren tegen 
onderhavig wijzigingsplan zijn; 

dat het ook voor de omgeving en het landschap en de overige ruimtelijke aspecten geen 
knelpunten oplevert. 

dat met toepassing van de procedure ex artikel 3.6, lid la Wro de bestemming van het 
perceel legeringen 3 te Echten worden gewijzigd in "Bedrijf - voormalig agrarisch"; 

dat deze wijzigingsbevoegdheid gedereguleerd is, waardoor het geen goedkeuring van 
het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe behoeft; 

dat het totale wijzigingsplan met ingang van 2 oktober tot en met 12 november 2014 op 
de gebruikelijke wijze 6 weken ter inzage heeft gelegen; 

dat van de mogelijkheid om gedurende deze termijn zienswijzen bij het college in te 
dienen geen gebruik is gemaakt; 

gelet op artikel 3.6, lid la Wro, alsmede op de voorschriften/regels van het 
bestemmingsplan "Kleine Kernen Noord" en het facetbestemmingsplan "Bedrijvigheid 
Buitengebied"; 



besluiten: 

1. vast te stellen een bestemmingsplanwijziging van de plankaart behorende bij het 
bij raadsbesluit van 9 oktober 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Kleine 
Kernen Noord", gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Drenthe 
op 26 mei 2009, zoals hierboven beschreven en vervat in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte plankaarten met toelichting; 

2. te verklaren dat, ten aanzien van de bestemmingsplanwijziging als onder 1 
aangehaald, de voorschriften/regels van de bestemmingsplannen deeluitmakende 
van het bij raadsbesluit van 9 oktober 2008 vastgestelde bestemmingsplan 
"Kleine Kernen Noord" en deeluitmakende van het bij raadsbesluit van 8 april 
2010 vastgestelde facetbestemmingsplan "Bedrijvigheid Buitengebied", van 
toepassing zijn. (Waar op de verbeelding "Waarde-Archeologie" wordt 
aangegeven zijn de regels voor "Archeologisch waardevol gebied" uit 
bestemmingsplan "Kleine Kernen Noord" van toepassing). 
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