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Gemeente Woensdrecht
Wijzigingsplan : Regels
“Wijzigingsplan 01 Buitengebied 1998, Postbaan 77”
Id = NL.IMRO.0873.BUITxBP074xWYZIxVG01
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Toepassingsbereik verbeelding
Dit wijzigingsplan behelst een wijziging van de verbeelding van het bestemmingsplan
“Partiële herziening Buitengebied 1998 Postbaan 77”, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de
gemeente Woensdrecht op 17 februari 2011.
Toepassingsbereik regels
De regels behorende bij het bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied 1998 Postbaan 77”
blijven van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat er enkele regels worden toegevoegd
en komen te vervallen.
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HOOFDSTUK 1 - INLEIDENDE REGELS
Artikel 1 - Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1.1 het plan:
het wijzigingsplan "Wijziging Partiële herziening Buitengebied 1998 Postbaan 77" van de gemeente
Woensdrecht;
1.2 wijzigingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0873.BUITxBP074xWYZIx01met de bijbehorende regels en bijlagen;
1.3 verbeelding:
a. is analoge plan (dus de print), NL.IMRO.0873.BUITxBP074xWYZIxVG01
b. is pdf van de plankaart, NL.IMRO.0873.BUITxBP074xWYZIxVG01.pdf
c. is het IMRO bestand, NL.IMRO.0873.BUITxBP074xWYZIxVG01.gml
1.4 hoefsmederij:
Een bedrijf dat gericht is op het vervaardigen van hoefijzers en beslaan van paarden met hieraan
ondergeschikt tevens de tijdelijke stalling van paarden voor het geven van een therapeutische
behandeling bij hoefgebreken.
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HOOFDSTUK 2 - BESTEMMINGSRGELS
Artikel 3 - Agrarisch met waarden – agrarische functie met landschapswaarden
4.1 3estemmingsomschrijving
De voor "Agrarisch met waarden – agrarische functie met landschapswaarden" aangewezen gronden
zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke groenaanduiding', een bomenrij;
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Artikel 4 - Bedrijf
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de functieaanduiding 'Specifieke vorm van bedrijf – Hoefsmederij’: een hoefsmederij;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke groenaanduiding', een bomenrij;
met daaraan ondergeschikt:
2
de opslag van agrarische verwante producten en machines tot een absoluut maximum van 250 m
binnen de bedrijfsbestemming inclusief de opslag binnen de bedrijfbebouwing.
De functieaanduiding 'opslag' is hiermee gewijzigd c.q. komen te vervallen.
4.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden
Het is op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en
wethouders verboden de hieronder genomen werken en/of werkzaamheden te verrichten:
- afgraven, egaliseren;
- rooien beplanting, het omzetten van grasland
- bouwland, het omzetten van grasland naar boomteelt;
- het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen.
4.2.1 Specifieke groenaanduiding - bomenrij
- diepploegen, indrijven;
- draineren, onderbemalen, graven sloten;
- rooien van beplanting;
- verharden oppervlakte, aanleg leidingen;
- teeltondersteunende voorzieningen.
4.2.2 Archeologische verwachtingswaarde
- afgraven, vergraven, egaliseren;
- draineren, onderbemalen, graven sloten;
- verharden oppervlakte van minimaal 100 m2, aanleg leidingen.
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HOOFDSTUK 3 - ALGEMENE REGELS
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HOOFDSTUK 4 - OVERGANGS- EN SLOTREGELS
Artikel 10 - Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
“Regels van het Wijzigingsplan 01 Buitengebied 1998, Postbaan 77””.

