
 

 

Bijlage 2 

 

Tabel toelaatbare nevenactiviteiten bij 
agrarische bedrijven 





Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2012 Gemeente Berkelland 

 

Croonen Adviseurs  

 6 

 
Tabel toelaatbare nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven 

Maximaal 50% van de oppervlakte van de bestaande bedrijfsgebouwen mag worden ingezet voor nevenacti-

viteiten tot de in deze tabel genoemde maximale oppervlakte. 

n.t. = niet toegestaan 

 

 

                                                             

1 Zoals opgenomen op de indicatieve bedrijvenlijst functieverandering in bijlage 1. 

2 In deze zone zijn Nieuwe Economische Dragers (NED) alleen toegestaan in de vorm 

van gebiedsgebonden nevenfuncties.  

3 In deze zone zijn Nieuwe Economische Dragers (NED) alleen toegestaan in de vorm 

van gebiedsgebonden nevenfuncties. 

NevenfunNevenfunNevenfunNevenfuncccctiestiestiesties::::    

    

bij rechte en via bij rechte en via bij rechte en via bij rechte en via 

afwiafwiafwiafwijjjjkingsbekingsbekingsbekingsbe----

voegdheidvoegdheidvoegdheidvoegdheid    

aanduidingaanduidingaanduidingaanduiding    

‘EHS ‘EHS ‘EHS ‘EHS –––– n n n naaaatuur’tuur’tuur’tuur’    

aanduidingaanduidingaanduidingaanduiding    

‘EHS ‘EHS ‘EHS ‘EHS ---- verw verw verw verwe-e-e-e-

ving’ving’ving’ving’    

aanduiding aanduiding aanduiding aanduiding     

‘EHS ‘EHS ‘EHS ‘EHS ---- ve ve ve verrrrbinbinbinbin----

dingszone’dingszone’dingszone’dingszone’    

bestebestebestebestemming mming mming mming 

‘Agrarisch’‘Agrarisch’‘Agrarisch’‘Agrarisch’    

(‘A’)(‘A’)(‘A’)(‘A’)     

BestemmiBestemmiBestemmiBestemminnnngen gen gen gen 

‘AW ‘AW ‘AW ‘AW –––– L’ en  L’ en  L’ en  L’ en     

‘AW ‘AW ‘AW ‘AW –––– NL’ NL’ NL’ NL’    

aanduiding ‘Reaanduiding ‘Reaanduiding ‘Reaanduiding ‘Re----

constructiconstructiconstructiconstructieeeewetwetwetwet----

zone  zone  zone  zone  ---- land land land land----

bouwontwikbouwontwikbouwontwikbouwontwik----

kelingsgkelingsgkelingsgkelingsgeeeebied’bied’bied’bied’    

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

n.t. VerblijfsrecreVerblijfsrecreVerblijfsrecreVerblijfsrecrea-a-a-a-

tie/toerismetie/toerismetie/toerismetie/toerisme    

< 500 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

n.t. 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

n.t. Dagrecreatie/Dagrecreatie/Dagrecreatie/Dagrecreatie/    

toerismetoerismetoerismetoerisme    

< 500 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

n.t. 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

n.t. ZorgZorgZorgZorg    

< 500 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

n.t. 

n.t. < 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

n.t. OpslagOpslagOpslagOpslag    

n.t. < 500 m² 

(afwijking) 

< 500 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

n.t. 

n.t. < 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte) 

< 350 m² 

(bij rechte)
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NEDNEDNEDNED1111     

n.t. < 500 m² 

(afwijking) 

< 500 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 750 m² 

(afwijking) 

< 500 m² 

(afwijking)
3
 


