Bijlage: Categorie-indeling niet-planmatige ontwikkelingen
kwaliteitsverbetering landschap
Categorie 1; geen inpassing of tegenprestatie
Tot deze categorie behoren in ieder geval de volgende concreet benoemde
ontwikkelingen:
vergroten inhoud van een (bedrijfs)woning tot 750 m3;
vergroten aantal m2 bijbouwen bij woning tot 100 m2 in totaal;
realisatie Ruimte voor ruimte woning(en);
ontwikkeling ter realisatie van EHS compensatie;
wijzigen bestemming naar Bos/Natuur en treffen bestemmingsregeling/aanleg
voorzieningen die een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve
mogelijkheden tot gevolg hebben;
vestiging van of de splitsing in meerdere wooneenheden in monumentale/
karakteristieke/cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
uitbreiding bestemmingsvlak wonen tot 1000 m2;
herbouw woning binnen geldend bestemmingsvlak;
bed & breakfast en kleinschalige recreatieve nevenactiviteiten in/bij (bedrijfs)woning
binnen vigerende bouwregeling (oppervlakte bijgebouwen) en binnen geldend
bestemmingsvlak wonen of niet agrarisch bedrijf tot een maximum van 200 m2;
nevenactiviteiten en verbrede landbouwactiviteiten bij een agrarisch bedrijf of
Wonen-VAB binnen bestaande bebouwingsmogelijkheden tot een maximum van 200
m2;
aan huis gebonden beroep/bedrijf in/bij woning binnen geldende bouwregeling
(oppervlakte bijgebouwen);
ontheffing mantelzorg in/bij woning binnen geldende bouwregeling (oppervlakte
bijgebouwen);
ontheffing tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders binnen geldende, bestaande
bebouwing (dit mag niet leiden tot het ontstaan van een zelfstandige woonruimte);
huisvesting reclasseringsjongeren op (agrarisch) bedrijf binnen geldende, bestaande
bebouwing;
toestaan tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen;
verkoop van op het eigen (agrarisch) bedrijf vervaardigde producten (inclusief de
verkoop van streekeigen producten) tot een maximum van 200 m2 binnen geldende
bouwregeling bedrijfsbebouwing;
bouw van ooievaarsnesten;
toestaan Bosman-molens tot 5 m.
Voor het overige behoren tot deze categorie:
ontwikkelingen onder toepassing van de directe bouwmogelijkheden/bouwregels en
gebruiksregels van een geldend bestemmingsplan;
de gevallen genoemd onder artikel 4 van Bijlage II BOR;
de gevallen genoemd onder artikel 3 van Bijlage II BOR; voor zover er sprake is van
een strijdige situatie met bestemmingsplan of beheersverordening wordt deze
opgeheven met een ontheffing;
binnenplanse 10%-afwijking: kleine afwijkingen ten behoeve van hoogte en situering.
Tenzij de ontwikkeling concreet benoemd wordt in een andere categorie.
In het voormalige provinciale ruimtelijke beleid (Streekplan, Paraplunota ruimtelijke
ordening) warende hiervoor genoemde oppervlakte- en inhoudsmaten opgenomen als
gangbare bovenmaten tot waar gemeenten de mogelijkheid kregen deze ruimtelijke
ontwikkelingen te faciliteren. Het zou niet juist zijn voor deze mogelijkheden nu opeens
een extra inspanning te eisen.

Categorie 2; alleen inpassing nodig
Tot deze categorie behoren in ieder geval de volgende concreet benoemde
ontwikkelingen:
minicampings met kleinschalige kampeergelegenheden tot een maximum van 25
mobiele kampeermiddelen;
bed & breakfast en kleinschalige recreatieve nevenactiviteiten in/bij (bedrijfs)woning
binnen vigerende bouwregeling (oppervlakte bijgebouwen) en binnen geldend
bestemmingsvlak wonen of niet agrarisch bedrijf vanaf een oppervlakte van 200 m2;
nevenactiviteiten en verbrede landbouwactiviteiten bij een agrarisch bedrijf binnen
bestaande bebouwingsmogelijkheden vanaf 200 m2;
vormverandering van een agrarisch bouwvlak of een bestemmingsvlak;
paardenbakken aansluitend aan het bouwvlak;
omschakeling van agrarische bedrijfsvoering (grondgebonden, intensief, overig
nietgrondgebonden) zonder vergroting van het bouwvlak;
voor zover de locatie is gelegen in het agrarisch gebied, als bedoeld in de
Verordening ruimte: vergroten agrarisch bouwblok tot 1,5 ha;
voor zover de locatie is gelegen in de groenblauwe mantel, als bedoeld in de
Verordening ruimte, vergroten agrarisch bouwvlak tot 1 ha.
Voor het overige behoren tot deze categorie alle ontwikkelingen welke mogelijk worden
gemaakt via de (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheid, tenzij de ontwikkeling concreet
benoemd wordt in een andere categorie. Tevens kan in het bestemmingsplan bepaald
worden dat een specifieke afwijking wel als categorie 3 behandeld moet worden.
Categorie 3; berekende kwaliteitsverbetering van het landschap nodig
Tot deze categorie behoren in ieder geval de volgende concreet benoemde
ontwikkelingen:
omschakeling, zonder vergroting van het bouwvlak, van agrarisch bouwvlak of
Wonen-VAB naar Bedrijf, Recreatie, Agrarisch gerelateerd etc.;
wijzigen Agrarisch, Wonen-VAB, Bedrijf, Recreatie, Agrarisch gerelateerd etc. naar
Wonen;
uitbreiding bestemmingsvlak Bedrijf, Wonen (>1000 m2), Horeca, Recreatie etc.;
vergroten aantal m2 bebouwing binnen Bedrijf, Recreatie, Horeca etc.;
vergroten inhoud van een burgerwoning boven 750 m3 (sloop-bonusregeling);
vergroten inhoud van een agrarische Bedrijfswoning boven 750 m3;
realiseren van een woning op basis van artikel 11.4, kwaliteitsverbetering in
bebouwingsconcentraties binnen zoekgebied verstedelijking (BiO-woning);
omschakelen van een niet agrarische bestemming met bouwvlak naar agrarisch
grondgebonden of niet-grondgebonden;
wijzigen ten behoeve van telecommunicatie (zendmasten e.d.);
vergroten aantal m2 bijgebouwen bij een woning groter dan 100 m2;
nieuwbouw (eerste) bedrijfswoning.
Voor het overige behoren tot deze categorie alle ontwikkelingen welke mogelijk worden
gemaakt via een wijzigingsplan of een bestemmingsplanherziening, tenzij de
ontwikkeling concreet benoemd wordt in een andere categorie.

Opmerking met betrekking tot inpassing
Inpassing hoeft nadrukkelijk niet alleen te bestaan uit het ‘inkleden’ of omzoomen van
het initiatief met groen. Ook zaken als aanleg van gebiedseigen landschapselementen in
of nabij de projectlocatie, het slopen van bebouwing of het kiezen voor een meer
hoogwaardige architectuur kunnen hieronder gerekend worden. Het doel is
kwaliteitsverbetering van het landschap, een mooier Brabant. Dat doel moet voorop
blijven staan, of iets dan landschappelijke inpassing in traditionele zin is of niet is dan
niet van belang. Het gaat erom dat er bij deze landschappelijke inpassing niet vooraf
berekend wordt. Het gaat om ‘keukentafelgesprekken’ waarbij de plaatselijke kwaliteiten
en lelijkheden centraal staan. Echt maatwerk dus. Laat de term niet leidend zijn, maar
het doel: een fraai landschap.
Wel is het van belang dat uitgegaan wordt van een goedgekeurd landschapsplan waarbij
aanleg, beheer en instandhouding juridisch geborgd zijn, bijvoorbeeld middels een
anterieure overeenkomst.

