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bestemmingsplan ‘’Portland’’ 
Staat van Wijzigingen 

 

STAAT VAN WIJZIGINGEN - BESTEMMINGSPLAN PORTLAND 

 

1. ALGEMEEN 

Het plan is op ondergeschikte onderdelen aangepast zoals onjuiste verwijzingen, redactionele 

verbeteringen, spellingsfouten en vergelijkbare aanpassingen van ondergeschikte betekenis. 

 

2. REGELS 

Het ontwerpbestemmingsplan zal op de volgende onderdelen worden aangepast: 

 

Artikel Ontwerpbestemmingplan Vastgesteld bestemmingsplan 

1 - beperkt kwetsbaar object 

een object zoals bedoeld in artikel 1 van 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 

1 - gevoelig object 

een object zoals bedoeld in artikel 1 van 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 

1 - kwetsbaar object 

een object zoals vermeld in artikel 1, lid l 

van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen; 

1 - recreatiebedrijf 

een bedrijf in de toeristisch-recreatieve 

branche dat activiteiten ontplooit in het 

recreatiegebied; 

1 - recreatiegebied 

aaneengesloten gebied voor 

openluchtrecreatie, met uitzondering van 

verblijfsrecreatie; 

3.2 onder d d. de bouwhoogte van overige andere 

bouwwerken niet meer mag bedragen 

dan 10 m. 

d. de bouwhoogte van overige andere 

bouwwerken niet meer mag bedragen 

dan 15 m. 

7.4 is 

toegevoegd 

- Specifieke gebruiksregels 

Ten aanzien van de in lid 7.1 onder d 

bedoelde gronden geldt dat maximaal 

2.500 m
2
 brutovloeroppervlak aan 

sportvoorzieningen zijn toegestaan. 

9.1 lid h is 

toegevoegd 

- h. openbare speelvoorzieningen; 

11.2 lid a a. ter plaatse van de aanduiding 

'verkooppunt motorbrandstoffen met 

lpg' mogen gebouwen worden 

gebouwd waarbij de bouwhoogte niet 

meer mag bedragen dan 6m; 

a. ter plaatse van de aanduiding 

'verkooppunt motorbrandstoffen met 

lpg' mogen gebouwen worden gebouwd 

waarbij de bouwhoogte niet meer mag 

bedragen dan 4,1 m; 

11.2 lid c is 

toegevoegd 

- c. in afwijking van het bepaalde onder b 

mag ter plaatse van de aanduiding 

'verkooppunt motorbrandstoffen met 

lpg' maximaal één aanduidingszuil 

worden gebouw met een maximale 
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bouwhoogte van 7 meter; 

11.2 lid d is 

toegevoegd 

 d. voor de in lid 11.1 onder m bedoelde 

gronden de op te richten gebouwen 

maximaal 320 m
2
 mogen bedragen 

11.3 is 

toegevoegd 

- Specifieke gebruiksregels 

Ten aanzien van de in lid 11.1 onder l en 

m bedoelde gronden geldt dat niet meer 

dan 4.000 m
2 
van het grondoppervlak voor 

een tankstation gebruikt mag worden. 

22.4.1 lid e 

en f zijn 

toegevoegd 

- e. het aanleggen van watergangen en -

partijen; 

f. het leggen van kabels en leidingen. 

23.2.1 is 

gewijzigd 

Primair 

Op de in lid 23.1 bedoelde gronden mogen 

uitsluitend andere bouwwerken ten dienste 

van de bestemming worden gebouwd met 

een maximale bouwhoogte van niet meer 

dan 40 m. 

Primair 

Op de in lid 23.1 bedoelde gronden 

mogen uitsluitend andere bouwwerken ten 

dienste van de bestemming worden 

gebouwd met een maximale bouwhoogte 

van niet meer dan 55 m. 

23.4.1 lid b 

is komen te 

vervallen 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden 

of het op andere wijze ingraven dan 

wel indrijven van voorwerpen; 

- 

23.4.1 lid d, 

e en f zijn 

toegevoegd 

- d. het aanleggen van watergangen en -

partijen; 

e. het leggen van kabels en leidingen; 

f. het plaatsen van onroerende objecten, 

geen bebouwing zijnde, zoals 

lichtmasten, wegwijzers en ander hoog 

straatmeubilair. 

30.3 is 

toegevoegd 

- Veiligheidszone-leiding 

Ten aanzien van de gronden ter plaatse 

van de aanduiding 'veiligheidszone-leiding' 

geldt dat: 

a. geen gevoelige objecten mogen 

worden gerealiseerd; 

b. burgemeester en wethouders zijn 

bevoegd bij een omgevingsvergunning 

af te wijken van het bepaalde onder a 

ten behoeve van het toelaten van 

gevoelige objecten mits aangetoond is 

dat het magneetveld ter plaatse lager 

is dan 0,4 microTesla of sprake is van 

gewichtige redenen; 

c. alvorens bij een omgevingsvergunning 

wordt afgeweken vooraf schriftelijk 

advies wordt ingewonnen bij de 

leidingbeheerder. 

30.7 is 

toegevoegd 

- Vrijwaringszone - buisleidingenstraat 

30.7.1 Bouwregels 

Ten aanzien van de gronden ter plaatse 
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van de aanduiding 'vrijwaringszone - 

buisleidingenstraat' geldt dat: 

a. geen nieuwe kwetsbare objecten 

mogen worden gebouwd; 

b. geen beperkt kwetsbare objecten 

mogen worden gebouwd. 

30.7.2 Afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen 

afwijken van het bepaalde in lid 30.7.1 

onder b voor het bouwen van beperkt 

kwetsbare objecten indien een 

verantwoording van het groepsrisico is 

gegeven. Alvorens de 

omgevingsvergunning voor het afwijken 

wordt verleend, wordt advies ingewonnen 

bij de beheerder van de 

buisleidingenstraat. 

30.7.3 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het 

bestemmingsplan wijzigingen in die zin dat 

de aanduiding ´Vrijwaringszone – 

buisleidingenstraat´ wordt gewijzigd, 

indien de wijziging van de aanduiding op 

grond van de Structuurvisie Buisleidingen 

of het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen noodzakelijk is. Alvorens de 

wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, 

wordt advies ingewonnen bij de beheerder 

van de buisleidingenstraat. 

33.2 onder 

a 

a. het wijzigen van de bestemming van de 

gronden ter plaatse van de aanduiding 

'Wro-zone-wijzigingsgebied-1' in de 

bestemming 'Recreatie', 

'Maatschappelijk' en/of 'Natuur' met de 

functieaanduidingen 'congrescentrum', 

'educatie', 'horeca' en 'sport', ten 

behoeve van de realisatie van een 

kleinschalige recreatieve voorziening, 

mits: 

a. het een recreatieve functie betreft 

ondersteunend aan het 

recreatiegebied het Buytenland, 

zoals: manegefaciliteiten, 

paardenpension, dierenzorg, 

sportvoorzieningen, hotel/ 

congrescentrum en 

maatschappelijke functies, voorziet 

in een goede landschappelijke 

inpassing; 

a. het wijzigen van de bestemming van de 

gronden ter plaatse van de aanduiding 

'Wro-zone-wijzigingsgebied-1' in de 

bestemming 'Recreatie', ‘Verkeer’, 

'Maatschappelijk' en/of 'Natuur' met de 

functieaanduidingen 'congrescentrum', 

'specifieke vorm van maatschappelijk - 

educatie', 'horeca', ‘specifieke vorm van 

detailhandel - streekgebonden 

detailhandel’ en 'sport', ten behoeve 

van de realisatie van een recreatieve 

voorziening, mits: 

a. het een (recreatieve) functie betreft 

ondersteunend aan het 

recreatiegebied het Buytenland van 

Rhoon, zoals: een recreatiebedrijf 

met landelijke uitstraling, 

streekgebonden detailhandel, 

manegefaciliteiten, paardenpension, 

dierenzorg, sportvoorzieningen, 
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b. vooraf een bouwplan met 

inrichtingsplan is voorgelegd 

waaruit blijkt dat een bijdrage wordt 

geleverd aan de recreatieve en 

landschappelijke doelstellingen voor 

de omliggende recreatiegebieden 

Koedoodzone en het Buytenland ; 

c. vooraf een goede ruimtelijke 

onderbouwing wordt voorgelegd 

waaruit blijkt dat de kernkwaliteiten 

van het nationale landschap 

behouden blijven of versterkt; 

d. het totale brutovloeroppervlak van 

de gebouwen niet meer mag 

bedragen dan 25% van het totale 

wijzigingsgebied; 

e. de bouwhoogte van de gebouwen 

niet meer bedraagt dan 10 m; 

f. maximaal twee (bedrijfs)woningen 

zijn toegestaan; 

g. de gebouwen niet nevengeschikt 

zijn; 

h. toepassing wordt gegeven aan het 

bepaalde in lid 33.3; 

hotel/congrescentrum, 

maatschappelijke functies en een 

verbinding voor (auto)verkeer; 

b. vooraf door gemeente in overleg 

met provincie een beeldkwaliteitplan 

wordt opgesteld waarin eisen 

worden gesteld aan: 

1. de op te richten bebouwing; 

2. de landschappelijke inpassing 

van de nieuwe functies; 

3. de landschappelijke inpassing 

van de aan te leggen verbinding 

voor (auto)verkeer; 

c. vooraf een inrichtingsplan is 

voorgelegd waaruit blijkt dat: 

1. een bijdrage wordt geleverd aan 

de recreatieve en 

landschappelijke doelstellingen 

voor de omliggende 

recreatiegebieden Koedoodzone 

en het Buytenland;  

2. voldaan wordt aan de eisen die 

het beeldkwaliteitplan stelt; 

d. het totale brutovloeroppervlak 

(bvo)van de gebouwen niet meer 

mag bedragen dan 25% van het 

totale wijzigingsgebied; 

e. de bouwhoogte van de gebouwen 

niet meer bedraagt dan één 

bouwlaag 

f. ten behoeve van een goede 

stedenbouwkundige inpassing en/of 

duurzaam ruimtegebruik mag in 

afwijking van het bepaalde onder e 

in meerdere bouwlagen worden 

gebouwd, mits daardoor het 

brutovloeroppervlakte zoals 

genoemd onder d niet toeneemt; 

g. maximaal twee (bedrijfs)woningen 

zijn toegestaan; 

h. invulling wordt gegeven aan het 

bepaalde in lid 33.3. 
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3. VERBEELDING 

De planverbeelding van het ontwerpbestemmingsplan zal gewijzigd worden zoals aangegeven op 

wijzigingskaart A tot en met D. 

 

Wijzigingskaart A 

 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 

‘veiligheidszone – leiding’ ontbreekt 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 
‘veiligheidszone – leiding’ toegevoegd 
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Wijzigingskaart B 

 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 

Nieuweweg 7 zonder goot- en bouwhoogte 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 

‘Nieuweweg 7 met goot- en bouwhoogte 
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Wijzigingskaart C 

 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

‘wro-zone – wijzigingsgebied 1’ en ‘veiligheidszone – olie’ 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

‘wro-zone – wijzigingsgebied 1’ verruimd, ‘veiligheidszone – olie’ komen te vervallen en  

een ‘vrijwaringszone – buisleidingenstraat’ van 55 meter toegevoegd 
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Wijzigingskaart D  

 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 

bouwhoogte 12 meter aan de Langstraat 2 – 4 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 
bouwhoogte teruggebracht naar 8 meter aan de Langstraat 2 – 4 
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Wijzigingskaart E 

 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 

De groenbestemming aan De Beurs 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 
De groenbestemming aan de Beurs is verruimd 
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Wijzigingskaart F 

 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 

Bouwvlakken aan de Bakkersparkweg 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 
Bouwvlakken aan de Bakkersparkweg bestemd conform de bestaande situatie 
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 Wijzigingskaart G 

 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 

Groen- en Tuinbestemmingen 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 
De bestemming ‘Water’ is toegevoegd conform de bestaande situatie  
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4. TOELICHTING 

Voor het overige is de toelichting van het bestemmingsplan waar nodig geactualiseerd (beleid) en 

aangepast op de gewijzigde vaststelling (zie bijlage). 

 

 

 


