
Schema Omgevingsvergunning voor werken 

of werkzaamheden 

 

Bestemming: Agrarisch  

ter plaatse van de aanduiding:   overige zone - rivierenlandschap-kommen 

Werken of werkzaamheden  

Bodem en water  

1. Het verlagen, vergraven, verhogen of egaliseren van de 
bodem, tenzij daarvoor een vergunning is vereist 
krachtens de Ontgrondingenwet of provinciale 
ontgrondingenverordening 

+ 
• Behoud microreliëf 
• Behoud openheid 
 
S   
Ophogen bij aanduiding overige zone - waarde 
cultuurhistorie - erfgoed NHW 

2. Het diepwoelen of –ploegen, dieper dan 0,6 meter + 
• Behoud microreliëf 

3. Het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 
herprofileren van waterlopen, sloten, greppels en andere 
waterpartijen 

+  
• Behoud microreliëf 
• Behoud biotoop weidevogels   
 

4. Het dempen van waterlopen, sloten en greppels of andere 
waterpartijen 

+  
• Behoud microreliëf 
• Behoud biotoop weidevogels   

5. Werken en werkzaamheden die de waterhuishouding 
beïnvloeden, zoals bemalen, onderbemalen, slaan van 
putten, draineren etc. 

+  
• Behoud biotoop weidevogels  

Beplanting en grondgebruik  

6. Het kappen, vellen of rooien van bomen en ander 
houtgewas 

- 

7. Het beplanten van gronden met houtgewas, waaronder 
begrepen bebossen, het aanplanten van fruitbomen en het 
aanbrengen van laanbeplanting en bosschages 

+ 
• Behoud openheid 
 

8. Het scheuren van grasland/het omzetten van grasland in 
bouwland 

- 

9. Het omzetten van gronden in boomkwekerij S 

Infrastructuur en voorzieningen  

10. Het aanleggen van oppervlakteverhardingen, waaronder 
begrepen het aanleggen en verharden van paden 

+ 
• Behoud microreliëf  
• Behoud landschapsbeeld 
• Geen verstoring waterhuishouding 

11. Het aanbrengen van ondergrondse leidingen en daarmee 
verbandhoudende constructies, installaties en apparatuur 

+      
• Behoud microreliëf 

12. De aanleg van oeverbeschoeiing, kaden en/of 
aanlegplaatsen 

- 

13. Het aanbrengen van lage tijdelijke teeltondersteunende 
voorzieningen (voor zover het  geen bouwwerken zijn). 

+  
• Behoud biotoop weidevogels 
• Behoud overwegend groene karakter bij aanduiding 

overige zone - waarde cultuurhistorie - erfgoed NHW 

14. Het aanbrengen van hoge tijdelijke en overige 
teeltondersteunende voorzieningen (voor zover het  geen 
bouwwerken zijn). 

+ 
• Behoud (open) landschapsbeeld 
• Behoud biotoop weidevogels 
• Behoud overwegend groene karakter bij aanduiding 

overige zone - waarde cultuurhistorie - erfgoed NHW 

 

 
Verklaring: 
+ = omgevingsvergunning nodig, bijgevoegd zijn de criteria voor verlening van de vergunning, waarbij het criterium ‘behoud’ 
of ‘geen verstoring’ dient te worden gelezen als ‘geen onevenredige aantasting van’. 
- = geen omgevingsvergunning nodig 
S = strijdig, niet toegestaan 


