
Onder het doel 'uitoefening van het agrarisch bedrijf is tevens
begrepen:
- het binnen de in lid 2, sub a, onder 3 bedoelde rechthoek

aanwezig zijn van voorzieningen in de vorm van
overnachtingsmogelij kheden en verblijfsruimten voor tijdelijke
arbeidskrachten, die werkzaam zijn in de agrarische sector
gedurende het oogstseizoen, met dien verstande, dat deze
voorzieningen alleen in de periode van '1 april tot en met
31 oktober als zodanig gebruikt mogen worden en tevens
gerealiseerd dienen te worden binnen de bedrijfsgebouwen tot

een maximum vloeroppervlakte van 200 m2.

Onder het doel 'uitoefening van het agrarisch bedrijf is niet begrepen:
- boom- en heesterkwekerij en fruitteelt in de vorm van nieuwe

boomgaarden binnen een afstand van 50 m van woningen;
- mestopslag en het oprichten van kassen buiten de in lid 2,

sub a, onder 3 bedoelde rechthoek;
- het buiten de periode vanaf april tot en met oktober plaatsen of

geplaatst houden van teeltondersteunende voorzieningen

buiten de in lid 2, sub a, onder 3 bedoelde rechthoek, met dien

verstande, dat de vastverankerde palen en constructies ten

behoeve daarvan, als bedoeld in lid 2, sub a, onder 12,

aanwezig mogen zijn.

Het doel 'landgoed' omvat naast het behoud en/of de ontwikkeling van

de aanwezige cultuurhistorische, natuur- en landschapswaarden,

tevens het gebruik ten behoeve van:
- extensievedagrecreatie, inclusief pleisterplaatsenvoorfietsers

en wandelaars;
alsmede, uitsluitend voor zover de gronden als zodanig op de
plankaart zijn aangeduid:
- pension;

- kaasmakerij en emballage van fruitproducten en opslag;
- horeca en detailhandel;
- verhuur van zaalruimte;
- evenemententerrein.

Onder de categorieën 'pension', 'horeca en detailhandel', en 'verhuur

van zaalruimte'is maximaal één bedrijfswoning begrepen.

Het doel 'maatschappelijke doeleinden' is beperkt tot de aanwezige

instellingen en voorzieningen zoals die bestonden op het moment

waarop het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Onder de categorie 'kerk' is maximaal één dienstwoning begrepen.

108.00.0'l .21 .40.vrs 28


