




03-55-21 blz 1
 

Buro Vijn B.V. 

1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 
 
Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het Bestemmingsplan Langezwaag – Kom van de gemeente Opster-
land; 

2. de kaart: 
de kaart van het Bestemmingsplan Langezwaag - Kom; 

3. bestemmingsvlak: 
een op de kaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming; 

4. bestemmingsgrens: 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een be-
stemmingsvlak; 

5. bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-
anderen en het vergroten van een bouwwerk; 

6. bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 
materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, 
hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

7. gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel 
of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

8. bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

9. bouwvlak: 
een op de kaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aange-
duid waarop gebouwen zijn toegelaten; 

10. bouwgrens: 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouw-
vlak; 

11. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelf-
standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

12. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 
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13. bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij 
benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, 
zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onder-
bouw en zolder; 

14. eerste bouwlaag: 
de bouwlaag op de begane grond;  

15. hoofdgebouw: 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, zowel ruimtelijk als functi-
oneel als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan wor-
den aangemerkt; 

16. aan- of uitbouw: 
een aan het (hoofd)gebouw aanwezig gebouw dat ruimtelijk onderge-
schikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar in functioneel opzicht deel uit-
maakt van dat (hoofd)gebouw; 

17. bijgebouw: 
een gebouw, dat zowel ruimtelijk als functioneel ondergeschikt is aan 
een op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw en ten dienste 
staat van dat (hoofd)gebouw; 

18. aangebouwd bijgebouw: 
een aan het (hoofd)gebouw aanwezig gebouw dat zowel ruimtelijk als 
functioneel ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gele-
gen (hoofd)gebouw en ten dienste staat van dat (hoofd)gebouw; 

19. vrijstaand bijgebouw: 
een vrijstaand gebouw dat zowel ruimtelijk als functioneel onderge-
schikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw 
en ten dienste staat van dat (hoofd)gebouw; 

20. overkapping: 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt 
zonder dan wel met ten hoogste één wand; 

21. woonhuis: 
een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast el-
kaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen om-
vat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid be-
schouwd kan worden; 

22. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 
één afzonderlijk huishouden;  
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23. bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts 
bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting 
daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodza-
kelijk is; 

24. bedrijfsgebouw: 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

25. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling: 
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het 
verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan der-
den; 

26. agrarisch bedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door 
middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

27. grondgebonden agrarische bedrijfsvoering: 
een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen 
plaatsvindt, waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk 
is voor het functioneren van het bedrijf; 

28. niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering: 
een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaats-
vindt, en die als zodanig niet afhankelijk is van agrarische gronden 
als productiemiddel; 

29. silo: 
een bouwwerk ten behoeve van opslagdoeleinden; 

30. torensilo: 
een gebouw ten behoeve van opslagdoeleinden; 

31. detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstal-
ling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan per-
sonen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

32. productiegebonden detailhandel: 
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepa-
reerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhan-
delsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 
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33. maatschappelijke voorzieningen: 
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwe-
lijke, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten be-
hoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detail-
handel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

34. horecabedrijf en/of -instelling: 
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren 
voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig 
logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een 
vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte ver-
maaksfunctie; 

35. erotisch getinte vermaaksfunctie: 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van 
voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder 
begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal; 

36. prostitutiebedrijf: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsma-
tig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt ver-
richt. Onder een prostitutiebedrijf wordt in ieder geval verstaan: een 
erotische massagesalon, een sekstheater, een bordeel of een paren-
club, of een daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie 
met elkaar; 

37. prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelin-
gen voor of met een ander tegen vergoeding; 

38. aan-huis-verbonden beroep: 
een beroep, dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunc-
tie kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van 
diensten; 

39. kleinschalige bedrijfsmatige activiteit: 
de in bijlage 2 genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en in-
vloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door 
zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend; 

40. bedrijfsvloeroppervlakte: 
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt 
gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit, een (dienstverlenend) bedrijf of een dienst-
verlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en 
dergelijke; 
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41. kantine: 
een ruimte waarin de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen ver-
goeding verstrekken van maaltijden, eenvoudige etenswaren en 
dranken; 

42. geluidzoneringsplichtige inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het 
terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidzone moet 
worden vastgesteld; 

43. geluidgevoelige gebouwen: 
gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een functie 
als bedoeld in het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen; 

44. geluidbelasting: 
de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een 
bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op 
een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, zoals 
bedoeld in de Wet geluidhinder; 

45. voorkeursgrenswaarde: 
de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks 
kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit grens-
waarden binnen zones langs wegen; 

46. hogere grenswaarde: 
een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden 
vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit 
grenswaarden binnen zones langs wegen; 

47. cultuurgrond: 
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden; 

48. kampeermiddel: 
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voer-

tuig of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde; 
één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewe-
zen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht 
dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtver-
blijf; 

49. dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

50. kap: 
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt; 
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51. mansardekap: 
een kap, zoals hiernaast is afgebeeld, waarbij het  
dakvlak bestaat uit twee vlakken die elkaar onder 
een stompe hoek ontmoeten;  

52. risicovolle inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid In-
richtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risi-
coafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan 
toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 

53. risicogevoelig bouwwerk c.q. object: 
een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het Besluit kwaliteitseisen 
externe veiligheid inrichtingen milieubeheer, dat kan worden aange-
merkt in de zin van dat besluit als een kwetsbaar of beperkt kwets-
baar object; 

54. vuurwerkbedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van 
vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, niet bedoeld periodieke 
verkoop in consumentenvuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of 
de daarvoor benodigde stoffen; 

55. peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang 

direct aan de weg grenst: 
- de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang 
 niet direct aan de weg grenst: 
- de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij 

voltooiing van de bouw; 

56. bestaand: 
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige 

bouwwerken en werkzaamheden: 
- bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van het 

plan; 
b. ten aanzien van het overige gebruik: 

- bestaand ten tijde van het van kracht worden van het plan. 
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Artikel 2: Wijze van meten 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

1. de (bouw)hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk; 

2. de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het 
boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

3. de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

4. de oppervlakte van een bouwwerk: 
buitenwerks, bovengrondse bouwonderdelen vanaf 1,00 m boven peil 
meegerekend; 

5. de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van 
de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van 
daken en dakkapellen; 

6. de afstand van een gebouw tot de (zijdelingse) perceelgrens: 
de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de (zijdelingse) 
perceelgrens. 
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Artikel 3: Beschrijving in Hoofdlijnen 

De aan de gronden toegekende doeleinden zullen, uitgaande van de in de 
toelichting omschreven huidige situatie, met het plan worden nagestreefd 
op de wijze, zoals hierna in hoofdlijnen is beschreven. 
 
1. Instructies 

1.  1.  Algemeen 

∗ Er wordt gestreefd naar handhaving en zo mogelijk verbetering van de 
woonsituatie. Dit houdt in het creëren van voorwaarden voor verbete-
ring van de kwaliteit van de bebouwing en de woonomgeving. 

 
∗ Er wordt gestreefd naar handhaving en versterking van structurele 

groenelementen, verspreid staande waardevolle bomen, erfbeplantin-
gen en groenbegeleidingen langs wegen en straten. De waardevolle 
boombeplanting zal worden beschermd door toepassing van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening Opsterland (APV). 

 
∗ Gebouwen die als beschermd monument zijn aangewezen op grond 

van de Monumentenwet, zullen op basis van deze wet worden be-
schermd. 

 
∗ Door middel van het welstandstoezicht zullen extra eisen worden ge-

steld aan de situering, vormgeving en materiaalgebruik van de bebou-
wing, waarbij het bestaande bebouwingsbeeld uitgangspunt is.  
Ten behoeve van een goede beeldkwaliteit zal een specifiek afgestemd 
welstandstoezicht plaatsvinden dat is geformuleerd in de Welstandsno-
ta. 
 

∗ De milieuhinder als gevolg van bedrijven zal zoveel mogelijk worden 
beperkt. De aangrenzende functies zijn maatgevend voor de toelaatba-
re hinder. Naast het bestemmingsplan geldt de Wet milieubeheer. 

 
∗ Ten aanzien van een bestaand, zelfstandig bedrijf dat niet direct pas-

send is in een woongebied, zullen de ontwikkelingsmogelijkheden wor-
den beperkt. Bij bedrijfsbeëindiging zal worden gestreefd naar de vesti-
ging van een woonfunctie. 

 
∗ Op wegen binnen de bestaande dorpskom geldt, met uitzondering van 

een deel van ‘t Skeane Ein (50 km/uur), een maximumsnelheid van 30 
km/uur. De inrichting van het gebied is hierop afgestemd. 

1.  2.  Uitbreiding woongebied Tsjerkeleane 

∗ In het gebied aan de westkant van de Tsjerkeleane worden maximaal 
vier ruime woonkavels in het bos voorgestaan (bijzonder wonen). 
Bij toepassing van de uitwerkingsplicht ex artikel 11 WRO ten behoeve 
hiervan worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
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- de kavels zullen landschappelijk worden ingepast in een aan te leg-
gen bosperceel in combinatie met waterpartijen. Het bosperceel be-
treft een uitbreiding van het bestaande bosperceel aan de zuidkant 
en wordt aangelegd ter landschappelijke afronding van het dorp; 

- de inrichting van het gebied zal zodanig zijn dat een gevarieerd 
landschappelijk beeld vanaf de Boenders wordt gecreëerd. Voorts 
zal de visuele relatie met het bestaande woongebied aan de Tsjer-
keleane worden vermeden; 

- de ontsluiting van de kavels vindt plaats via een toegangsweg die 
ter hoogte van de kruising Boenders-Hegedyk aansluit op de Tsjer-
keleane; 

- het plangebied zal tevens voorzien in buffer ten behoeve van de 
opvang van oppervlaktewater. De capaciteit hiervan zal zodanig zijn 
dat ten minste 20% van het (uit te werken) gebied als water zal 
worden bestemd. 

De hiervoor genoemde uitgangspunten zijn weergegeven op de in bijla-
ge 4 van de toelichting opgenomen indicatieve inrichtingschetsen.  

1.  3.  Waterhuishouding 

Teneinde een goede waterhuishouding in het gebied te waarborgen, zal bij 
activiteiten die hierop inbreuk kunnen doen, overleg gepleegd worden met 
de waterbeheerder. 

1.  4.  Duurzaam bouwen 

In het plan zal, met inachtneming van de technische, verkeerskundige en 
financiële randvoorwaarden, worden gestreefd naar een optimale wijze van 
integreren van milieudoelstellingen.  
Dit "Duurzaam bouwen" 1) is uitgangspunt voor de inrichting van het ge-
bied, voor zover het betreft gemeentelijke werken (verkeer- en infrastruc-
tuur, rioleringsstelsel, het plaatsen van zonne-energiemasten, e.d.). Naast 
het duurzaam inrichten van de woonomgeving zal ook de duurzame bouw 
van de woningen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.  
Voorzover de realisering in handen is van individuele particulieren, zal dit 
worden gedaan via de gemeentelijke subsidieverordening Duurzaam Bou-
wen. 
Voor woningbouw op project- of bouwplanniveau zal worden getracht door 
middel van overeenkomsten met projectontwikkelaars te bereiken dat bij de 
realisering rekening wordt gehouden met de aspecten van duurzaam bou-
wen.  
Dit kan bijvoorbeeld door een goede bezonning en daarmee een zuinig 
energieverbruik, of door het duurzaam materiaalgebruik.  
Het beleid ten aanzien van duurzaam bouwen zal in het plangebied worden 
afgestemd op de gemeentelijke Nota Duurzaam Bouwen. 
                                                
1) Duurzaam bouwen houdt in dat in alle fasen van het bouwproces, dus van initiatief- tot 

beheerfase, het milieuaspect een vaste plaats in de besluitvorming krijgt. Het is erop ge-
richt ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan, zowel hier als 
elders, zowel nu als in de toekomst. 
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1.  5.  Afstemming Flora- en faunawet 

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere 
activiteiten zal rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid 
van de te beschermen soorten zoals aangewezen krachtens de Flora- en 
Faunawet.  
 
2. Toetsingscriteria voor ontwikkeling en beheer 

Bij de toetsing van activiteiten aan het plan zal worden getoetst aan onder 
meer de volgende specifieke en algemene criteria. 

2.  1.  Specifieke criteria 

2.  1.   1 Woonfunctie 
 
-Hoofdgebouwen- 
 
Bij verbouw en uitbreiding van (bestaande) hoofdgebouwen, alsook bij 
nieuwbouw, aansluitend op reeds gerealiseerde delen van het nieuwe 
woongebied, zal in het algemeen de bebouwingsstructuur van de omgeving 
richtinggevend zijn. De bebouwing moet aansluiten op de ruimtelijke struc-
tuur en het daarmee samenhangende bebouwingspatroon van het dorp. 
 
-Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen - 
 
∗ Bij de bouw van aan- en uitbouwen (extra slaapkamer, bijkeuken, serre, 

e.d.) bijgebouwen (garage, berging, e.d.) en overkappingen moet, be-
halve aan de kwantitatieve bebouwingsregelingen, in principe aan de 
volgende eisen worden voldaan: 
- in het algemeen wordt gestreefd naar een herkenbaar onderscheid 

tussen hoofdgebouwen enerzijds en aan- en uitbouwen, bijgebou-
wen of overkappingen anderzijds; 

- bij een vrijstelling voor extra vergroting van aan- en uitbouwen, bij-
gebouwen of overkappingen wordt gelet op de volgende aspecten: 
a. er moet sprake zijn van een aantoonbare behoefte vanuit de in 

de bestemming toegelaten functies dan wel moet er sprake zijn 
van de situatie dat de gewenste uitbreiding van een hoofdge-
bouw afgewezen moet worden, gelet op het straat- en bebou-
wingsbeeld; 

b. bij vergroting ten behoeve van de woonfunctie moet aantoon-
baar zijn dat het gebruik van de uitbreiding voor langere termijn 
gekoppeld blijft aan de woonfunctie; 

c. vrijstelling ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of 
een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit kan alleen worden 
toegepast als het om van bedrijfstechnisch aantoonbare nood-
zaak tot uitbreiding gaat; 
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d. de vrijstelling om de goothoogte van een aan- of uitbouw, een 
aangebouwd bijgebouw of een aangebouwde overkapping te 
verhogen, mag worden verleend onder de voorwaarde dat dit 
voor een hoofdgebouw vanuit architectonische overwegingen 
aanvaardbaar is en de verhoging bijdraagt tot een ruimtelijke 
versterking van een straat of straatwand. 

 
-Aan-huis-verbonden beroep / bedrijvigheid aan huis- 
 
∗ De gronden zijn primair bedoeld voor het wonen. De woonfunctie mag 

altijd worden gecombineerd met de uitoefening van een aan-huis-
verbonden beroep. Daarnaast kan de vestiging van een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit aan huis onder de volgende voorwaarden wor-
den toegestaan: 
- de woonfunctie mag niet onevenredig worden aangetast; 
- het uiterlijk van de betreffende woning mag niet worden aangetast;  
- er dient voldoende bergruimte in of bij de woning over te blijven; 
- het beroep/bedrijf dient te worden uitgeoefend door in ieder geval 

de hoofdbewoner(s) van de woning. Ten behoeve van ondersteu-
ning (o.a. administratie) mogen maximaal 2 personen in dienst zijn. 
De bedrijfstechnische of -economische noodzaak hiertoe moet wor-
den aangetoond; 

- het mag niet gaan om vormen van detailhandel en/of horeca; 
- het parkeren dient op eigen erf plaats te vinden. Indien dit niet mo-

gelijk is, mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van 
de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen. Ook de ver-
keersdruk in de naaste omgeving mag niet onevenredig toenemen. 

 
- Nieuwe woningbouw - 
 
De extra woningbouw die tot stand kan komen via het toepassen van de 
verschillende wijzigingsbevoegdheden, dient in overeenstemming te zijn 
met het provinciale richtgetal voor woningen dat voor de gemeente Opster-
land geldt. In het geval dat de woningbouwaantallen worden overschreden, 
kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten hieraan medewerking te 
verlenen, mits de provincie hiermee instemt. 
 
2.  1.   2 Voorzieningen 
 
- Algemeen - 
 
∗ De functieveranderingen die in het plan worden geboden, zullen worden 

beoordeeld op hun gevolgen voor de woonfunctie. 
Uitgangspunt is dat de “nieuwe” functie plaatsvindt binnen de bestaan-
de bebouwing. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn, kan 
herinvulling van het betreffende perceel plaatsvinden. 
 

∗ Wanneer een maatschappelijke functie of een (agrarische) bedrijfsfunc-
tie is beëindigd of verplaatst, dan kan een bestemmingswijziging naar 
wonen worden gerealiseerd.  
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Deze wijzigingsbevoegdheid is primair bedoeld voor hergebruik van de 
bestaande gebouwen. Indien een woonfunctie in de bestaande bebou-
wing redelijkerwijs niet mogelijk is, kan herinvulling plaatsvinden. 

 
- Bedrijven - 
 
∗ Ten aanzien van (agrarische) bedrijvigheid, niet zijnde dienstverlening 

zoals bij een bank of een verzekeringsagentschap, geldt dat de be-
drijfsbebouwing en bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk aan het ruimtelijk 
beeld dienen te worden onttrokken, door de bedrijfsbebouwing en op-
slagterreinen e.d. zoveel mogelijk op achterterreinen te plaatsen. 
Bij een uitbreiding die zich naar de wegzijde manifesteert, zal het moe-
ten gaan om het onderbrengen van de minder hinder veroorzakende 
onderdelen van een bedrijf (kantoorruimte, etalage, e.d.) of de vestiging 
van een bedrijfswoning. 

 
∗ Een vrijstelling om de bedrijfsbebouwing gedeeltelijk buiten het bouw-

vlak te realiseren, wordt slechts verleend indien het gaat om een on-
dergeschikte uitbreiding van het bestaande bedrijf. Daarnaast dient het 
hierbij te gaan om een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak tot uit-
breiding. 

  
∗ De in het plan maximaal toelaatbare milieucategorie zal in combinatie 

met de toepassing van de milieuwetgeving (Wet milieubeheer) flexibel 
worden toegepast. Dit geldt ten aanzien van: 
1. bedrijven die niet worden genoemd in de betreffende lijst, maar qua 

milieubelasting gelijkwaardig zijn aan wél genoemde bedrijven; 
2. wel genoemde bedrijven, die echter in zijn algemeenheid in een ho-

gere milieucategorie zijn ingedeeld, maar in een individueel geval 
feitelijk een lagere milieubelasting kunnen hebben. Deze bedrijven 
zullen naar de aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig kun-
nen worden verklaard met bedrijven in een lagere milieucategorie; 

In beide gevallen is wel vereist dat de voorschriften bij de milieuvergun-
ning de milieuhinder voldoende beperken. 

 
 - Maatschappelijke functies / sportvoorzieningen - 
 
∗ Uitbreiding en verbouwing ten behoeve van maatschappelijke functies 

mag geen aantasting vormen van de structureel bepalende kenmerken 
van dorp.  
De ruimtelijke herkenbaarheid moet gewaarborgd blijven. Deze wordt 
gevormd door de situering van de bebouwing (ten opzichte van de 
openbare ruimte) en de individuele bouwvorm. 
 

∗ Bij het vervallen van een maatschappelijke functie zal in de eerste 
plaats worden gestreefd naar een nieuwe maatschappelijke functie.  
Indien dit niet mogelijk blijkt, dan behoort een dienstverlenend bedrijf of 
dienstverlenende instelling zoals een kantoor tot de mogelijkheden, 
namelijk door middel van het toepassen van een binnen de bestemming 
“Maatschappelijke doeleinden” opgenomen wijzigingsbevoegdheid.  
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Deze dienstverlenende functie kan eveneens naast de maatschappelij-
ke functie worden uitgeoefend, zodat er een combinatie van deze func-
ties ontstaat. Voorwaarde is steeds dat geen onevenredige hinder voor 
omliggende woningen optreedt. Indien dit niet mogelijk is, dan is een 
woonfunctie uitgangspunt. Hiervoor kan de wijzigingsbevoegdheid naar 
een woonbestemming worden toegepast. 

 
∗ Het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak mag alleen betrekking 

hebben op incidentele uitbreiding. Alleen ondergeschikte gebouwen 
(zoals een berging of een fietsenstalling) mogen geheel buiten het 
bouwvlak worden gebouwd. 

 
2.  1.   3 Openbare nutsdoeleinden 
 
∗ Bij de situering van bouwwerken en het aanbrengen van (opgaande) 

beplanting zal erop worden gelet, dat geen onevenredige afbreuk zal 
worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van nutslei-
dingen. 

 
∗ Bij de vrijstelling voor het plaatsen van masten dient ermee rekening te 

worden gehouden dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande 
verticale elementen, zoals gebouwen, torens en bestaande masten. 

 
2.  1.   4 Waterhuishouding 
 
Bij activiteiten nabij schouwsloten en hoofdwaterlossingen dient rekening te 
worden gehouden met een obstakelvrije zone van 5,00 meter uit de oever  
van de betreffende waterloop, tenzij via overleg met de waterbeheerder 
een andere regeling is overeengekomen. 

2.  2.  Algemene criteria 

∗ Geen onevenredige afbreuk instructies: 
aan de in lid 1 genoemde instructies mag geen onevenredige afbreuk 
worden gedaan. 

∗ Straat- en bebouwingsbeeld: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvor-
men, dient gestreefd te worden naar het instandhouden c.q. tot-stand-
brengen van een, in stedebouwkundig opzicht, samenhangend straat- 
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden ge-
streefd naar: 
- een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
- een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebouwing onder-

ling; 
- een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebou-

wing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is. 
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∗ Woonsituatie: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvor-
men, dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. 
tot-stand-brengen van een redelijke lichttoetreding en uitzicht, alsmede 
de aanwezigheid van voldoende privacy. 

 
∗ Verkeersveiligheid: 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvor-
men, dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. 
tot-stand-brengen van een verkeersveilige situatie. 

 
∗ Sociale veiligheid: 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient voorkomen te worden dat een ruimtelijke situatie ontstaat die ono-
verzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 
 

∗ Milieusituatie: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hin-
der voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. 
In het bijzonder dient er bij de situering en omvang van milieubelasten-
de functies (o.a. bedrijven) op te worden gelet dat de uitbreiding of 
nieuwvestiging van milieugevoelige functies (o.a. woningen) zo weinig 
mogelijk wordt beperkt.  
Omgekeerd dient er bij uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoeli-
ge functies op te worden gelet dat bestaande milieubelastende functies 
zo weinig mogelijk in hun functioneren worden beperkt. 
 

∗ Gebruiksmogelijkheden: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden bin-
nen andere bestemmingen, indien deze daardoor kunnen worden beïn-
vloed. 
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2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 
 
Artikel 4: Woondoeleinden klasse B 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor woondoeleinden klasse B aangewezen gronden 

zijn bestemd voor: 
1. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor: 

a. een aan-huis-verbonden beroep; 
b. een dienstverlenend bedrijf of dienstverlenende instelling, indien 

de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “dienst-
verlening toegestaan”; 

c. een atelier / galerie met bijbehorende detailhandel, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “atelier 
toegestaan”; 

2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
en in beperkte mate voor: 
3. woonstraten; 
4. paden; 
5. parkeervoorzieningen; 
6. groenvoorzieningen; 
7. speelvoorzieningen; 
8. waterlopen; 
met de daarbijbehorende: 
9. tuinen, erven en terreinen; 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 

Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalin-

gen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden ge-

bouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. de afstand van een hoofdgebouw c.q. een blok van aaneenge-

bouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens zal ten 
minste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, 
in welk geval de bestaande afstand als minimale afstand geldt; 

d. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal de 
maatvoering voldoen aan de eisen die in het volgende bouw-
schema zijn gesteld: 



blz 16  03-55-21
 

Buro Vijn B.V. 

 
bouw-
klasse 

aantal aaneen te 
bouwen 

hoofdgebouwen 

goot- 
hoogte 

dakhelling oppervlakte 

 maximaal max. min. max. max. 

I 2 ¹) 3,50 m 30° 60° ² ) 120 m² *) 

II 2 ¹) 7,00 m 30° 60° 2) 120 m² *) 
 

   ¹) Indien op de kaart in het bouwvlak een maximum aantal aaneen te 
bouwen hoofdgebouwen is aangegeven, geldt het op de kaart in het 
bouwvlak aangegeven maximum aantal. 

   2) De bepalingen ten aanzien van de maximale dakhelling zijn niet van 
toepassing indien een hoofdgebouw is voorzien van een afgeknot 
dak of een mansardekap; 

   *) De bepalingen ten aanzien van de maximale oppervlakte zijn niet 
van toepassing op de gronden die op de kaart zijn voorzien van een 
sterretje. Indien de gronden op de kaart zijn voorzien van een ster-
retje, geldt de bestaande oppervlakte als maximale oppervlakte. 

   
2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkap-

pingen gelden de volgende bepalingen: 
a. de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen 

zullen ten minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde ge-
vel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bij-
gebouwen en de overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten 
hoogste 70 m² bedragen, met inachtneming van de volgende 
bepaling: 
- de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% van de op-

pervlakte van het bouwperceel gelegen achter de naar de 
weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, verminderd 
met de oppervlakte van het hoofdgebouw, bedragen; 

c. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijge-
bouw of een aangebouwde overkapping zal ten hoogste gelijk 
zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdge-
bouw; 

d. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande 
overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

 
3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen. 
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Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat een hoofdge-
bouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd; 

 
2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat de afstand van 

een hoofdgebouw c.q. een blok van aaneengebouwde hoofdge-
bouwen tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind; 

 
3. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat, indien in het 

bouwvlak een bouwklasse "I" is aangegeven, de goothoogte van de 
hoofdgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 7,00 m; 

 
4. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat het aantal aan-

een te bouwen hoofdgebouwen wordt vergroot; 
 

5. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat de dakhelling 
van een hoofdgebouw wordt verlaagd c.q. dat een hoofdgebouw 
(gedeeltelijk) wordt voorzien van een plat dak; 

 
6. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat de dakhelling 

van hoofdgebouwen wordt verhoogd tot ten hoogste 80°; 
 

7. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat de oppervlakte 
van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 150 m²; 

 
8. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat een aan- of uit-

bouw, een bijgebouw of een overkapping minder dan 1,00 m achter 
dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdge-
bouw dan wel het verlengde daarvan wordt gebouwd; 

 
9. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de gezamenlijke 

oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de over-
kappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 150 
m², mits: 
a. de oppervlakte van het bouwperceel ten minste 1000 m² be-

draagt; 
b. ten aanzien van het gebruik van gebouwen het bepaalde in lid E 

sub 4 en lid F sub 2 onverminderd van toepassing blijft; 
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10. het bepaalde in lid B sub 2 onder d en toestaan dat de goothoogte 
van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aan-
gebouwde overkapping wordt verhoogd. 

 
Strijdig gebruik 
 
E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

26 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

detailhandel, met uitzondering van de gronden die op de kaart zijn 
voorzien van de aanduiding “atelier toegestaan”; 

3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van be-
drijvigheid, anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden be-
roep, met uitzondering van de gronden die op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding “dienstverlening toegestaan” of “atelier toege-
staan”, in welk geval respectievelijk een dienstverlenend bedrijf of 
dienstverlenende  instelling en een atelier / galerie is toegestaan; 

4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeropper-
vlakte: 
a. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane 

vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwper-
ceel; 

b. meer bedraagt dan 50 m². 
 
Vrijstelling van de gebruiksbepaling 
 
F. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
1. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 26 lid A en toestaan dat 

vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt als woning, mits: 
a. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk 

van aard is; 
b. er sprake blijft van één huishouden; 
c. het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte geen 

onevenredige afbreuk doet aan de woonsituatie, de milieusitua-
tie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

 
2. het bepaalde in lid E sub 3 juncto artikel 26 lid A en toestaan dat de 

gebouwen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfs-
matige activiteiten die zijn genoemd in bijlage 2, mits: 
 de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de 

totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige 
bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat de be-
drijfsvloeroppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen. 
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Wijzigingsbevoegdheid 
 
G. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
- de aanduiding "dienstverlening toegestaan" of “atelier toegestaan” 

van de kaart worden verwijderd, mits de betreffende functie ter 
plaatse is beëindigd. 

 



blz 20  03-55-21
 

Buro Vijn B.V. 

Artikel 5: Uit te werken woondoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor uit te werken woondoeleinden aangewezen gron-

den zijn bestemd voor: 
1. woonhuizen al dan niet in combinatie met een aan-huis-gebonden 

beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd 
in bijlage 2; 

2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. bos / bebossing; 
5. groenvoorzieningen; 
6. ontsluitingswegen; 
7. voet- en rijwielpaden; 
8. parkeervoorzieningen; 
9. speelvoorzieningen; 
10. waterlopen en waterpartijen; 
met de daarbijbehorende: 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Uitwerkingsregels 
 
B. Burgemeester en Wethouders werken, overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de in lid A omschre-
ven bestemming uit met inachtneming van de Beschrijving in Hoofdlij-
nen en de volgende regels: 

 
1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling: 

- de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen zal niet hoger 
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde. 

 
2. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalin-

gen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden ge-

bouwd; 
b. het aantal hoofdgebouwen zal ten hoogste 4 bedragen; 
c. de oppervlakte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 250 m² 

bedragen; 
d. de hoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 10,00 m be-

dragen. 
 

3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkap-
pingen gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bij-

gebouwen en de overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten 
hoogste 150 m² bedragen; 

b. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande 
overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 
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4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 10,00 m bedragen. 
 
Bijzondere bepaling 
 
C. Zolang en voorzover de in lid B bedoelde uitwerking niet onherroepelijk 

is, mogen bouwwerken slechts worden gebouwd, mits: 
1. het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-

uitwerkingsplan; 
2. van Gedeputeerde Staten vooraf een verklaring van geen bezwaar 

ter zake is ontvangen, tenzij: 
- Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat de uitwerking geen 

goedkeuring behoeft en gedurende de termijn van ter inzage leg-
ging geen zienswijzen tegen het ontwerp-uitwerkingsplan zijn in-
gebracht. 
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Artikel 6: Maatschappelijke doeleinden 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor maatschappelijke doeleinden aangewezen gronden 

zijn bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. onderwijsdoeleinden; 
b. sociaal-culturele en welzijnsdoeleinden; 
c. doeleinden van sport en recreatie; 
d. sociaal-medische doeleinden; 
e. religieuze doeleinden; 

met de daarbijbehorende: 
2. tuinen, erven en terreinen; 
3. wegen, straten en paden; 
4. parkeervoorzieningen; 
5. groenvoorzieningen; 
6. cultuurgrond; 
7. speelvoorzieningen; 
8. nutsvoorzieningen; 
9. begraafplaats, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 

aanduiding “begraafplaats”; 
10. toren, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aandui-

ding “toren toegestaan”; 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen gelden 

de volgende bepalingen: 
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de kaart in het 

bouwvlak aangegeven hoogte bedragen; 
c. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 80° bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van een toren gelden de volgende bepalingen: 

a. een toren zal uitsluitend worden gebouwd binnen de gronden 
die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “toren toege-
staan”; 

b. de hoogte van de toren zal ten hoogste 30,00 m bedragen. 
  

3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen. 
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Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat gebouwen bui-

ten het bouwvlak worden gebouwd. 
 
Strijdig gebruik 
 
E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

26 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve de 

uitoefening van detailhandel, tenzij het betreft een sociaal-
culturele of een sport- of recreatieve functie, in welk geval een 
detailhandelsfunctie is toegestaan die ten dienste staat van en 
ondergeschikt is aan de sociaal-culturele functie dan wel de 
sport- of recreatieve functie; 

1. het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf, tenzij 
het betreft een sociaal-culturele of een sport- of recreatieve functie, 
in welk geval een horecafunctie is toegestaan die ten dienste staat 
van en ondergeschikt is aan de sociaal-culturele functie dan wel de 
sport- of recreatieve functie. 

 
Wijzigingsbevoegdheid 
 
F. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
- de gronden tevens worden bestemd voor dienstverlenende bedrij-

ven en/of dienstverlenende instellingen. 
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Artikel 7: Bedrijfsdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn be-

stemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 
en 2; 

b. detailhandel in auto’s en daarbijbehorende accessoires, indien 
de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “detail-
handel toegestaan”; 

met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovol-
le inrichtingen en vuurwerkbedrijven; 
c. bedrijfswoningen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 

van de aanduiding “bedrijfswoning toegestaan”; 
2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfs-

woning; 
met de daarbijbehorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. parkeervoorzieningen; 
5. groenvoorzieningen; 
6. nutsvoorzieningen; 
7. verhardingen; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen gelden 

de volgende bepalingen: 
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. een bedrijfswoning zal uitsluitend worden gebouwd binnen de 

gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “be-
drijfswoning toegestaan”; 

c. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bedrijf be-
dragen; 

d. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouwvlak 
aangegeven hoogte bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkap-

pingen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijge-

bouwen en de overkappingen bij een bedrijfswoning zal ten 
hoogste 70 m² bedragen; 

b. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijge-
bouw of een aangebouwde overkapping zal ten hoogste gelijk 
zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswo-
ning; 

c. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande 
overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 
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3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat gebouwen bui-
ten het bouwvlak worden gebouwd; 

 
2. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de goothoogte 

van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aan-
gebouwde overkapping wordt verhoogd. 

 
Strijdig gebruik 
 
E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

26 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van 

detailhandel, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
aanduiding “detailhandel toegestaan”, in welk geval detailhandel in 
auto’s en daarbijbehorende accessoires is toegestaan; 

2. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning; 
3. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen bij een bedrijfswoning voor 

bewoning. 
 
 Vrijstelling van de gebruiksbepaling 
 
F. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid A sub 1 onder a juncto artikel 26 lid A en toe-
staan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de 
invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd 
in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, mits: 
- het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrich-

tingen en vuurwerkbedrijven betreft; 
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2. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 26 lid A en toestaan dat de 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel 
in voedings- en genotmiddelen. 

 
Wijzigingsbevoegdheid 
 
G. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
- de aanduiding "detailhandel toegestaan" van de kaart worden ver-

wijderd. 
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Artikel 8: Bedrijventerrein 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 
2 en 3, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtin-
gen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven; 

b. bedrijfswoningen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding “bedrijfswoningen toegestaan”; 

2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfs-
woning; 

met de daarbijbehorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. wegen en paden; 
5. parkeervoorzieningen; 
6. groenvoorzieningen en bebossing; 
7. waterlopen; 
8. nutsvoorzieningen; 
9. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. het bebouwingspercentage van het binnen het bouwvlak gele-

gen gedeelte van het bouwperceel zal ten hoogste 30% bedra-
gen; 

c. de afstand van een gebouw tot de perceelgrens zal ten minste 
5,00 m bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen gelden 

de volgende bepalingen: 
a. binnen de gronden die op de kaart zijn voorzien van de aandui-

ding “bedrijfswoning toegestaan”, mogen uitsluitend bedrijfswo-
ningen worden gebouwd; 

b. per bedrijf zal ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd; 
c. een bedrijfswoning zal uitpandig worden gebouwd; 
d. de onderlinge afstand tussen gebouwen zal ten minste 5,00 m 

bedragen; 
e. de oppervlakte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 150 m² 

bedragen; 
f. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 3,50 m 

bedragen; 
g. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten minste 30° bedra-

gen; 
h. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten hoogste 60° be-

dragen; 
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i. de hoogte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 10,00 m 
bedragen. 

 
3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkap-

pingen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bij-

gebouwen en de overkappingen bij een bedrijfswoning zal ten 
hoogste 70 m² bedragen; 

b. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijge-
bouw of een aangebouwde overkapping zal ten hoogste gelijk 
zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswo-
ning; 

c. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande 
overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

 
4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 10,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat het bebou-
wingspercentage van het binnen het bouwvlak gelegen gedeelte 
ven het bouwperceel wordt vergroot tot ten hoogste 50%; 

 
2. het bepaalde in lid B sub 3 onder b en toestaan dat de goothoogte 

van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aan-
gebouwde overkapping wordt verhoogd. 

 
Strijdig gebruik 
 
E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

26 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning; 
2. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen bij een bedrijfswoning voor 

bewoning; 
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van 

detailhandel. 
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Vrijstelling van de gebruiksbepaling 
 
F. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 26 lid A en toestaan dat te-
vens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op 
de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in bijlage 1 
onder de categorieën 1, 2 en 3, mits: 
- het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrich-

tingen en vuurwerkbedrijven betreft; 
 

2. het bepaalde in lid E sub 3 juncto artikel 26 lid A en toestaan dat de 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel 
in voedings- en genotmiddelen. 
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Artikel 9: Gemengde doeleinden 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor gemengde doeleinden aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 
en 2, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, 
risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven; 

b. woningen; 
met de daarbijbehorende: 
2. tuinen, erven en terreinen; 
3. parkeervoorzieningen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. nutsvoorzieningen; 
6. verhardingen; 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouwvlak 

aangegeven hoogte bedragen. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a mag één schoorsteen met 

een hoogte van ten hoogste 20,00 m worden gebouwd. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

 
Strijdig gebruik 
 
D. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

26 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor meer dan 5 wo-

ningen; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van 

detailhandel. 
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Vrijstelling van de gebruiksbepaling 
 
E. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid A sub 1 onder a juncto artikel 26 lid A en toe-
staan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de 
invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd 
in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, mits: 
- het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrich-

tingen en vuurwerkbedrijven betreft; 
 

2. het bepaalde in lid E sub 2 juncto artikel 26 lid A en toestaan dat de 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel 
in voedings- en genotmiddelen. 
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Artikel 10: Doeleinden van sport en recreatie 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor doeleinden van sport en recreatie aangewezen 

gronden zijn bestemd voor: 
1. sport- en speelterreinen; 
2. gebouwen ten behoeve van: 

a. doeleinden van sport en recreatie, met de daarbijbehorende 
voorzieningen, zoals een kantine; 

b. sociaal-culturele voorzieningen; 
3. gebouwen ten behoeve van: 

a. onderhoud en beheer; 
b. sanitaire voorzieningen; 

      met de daarbijbehorende: 
4. erven en terreinen; 
5. wegen en paden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. groenvoorzieningen en bebossing; 
8. waterlopen; 
9. nutsvoorzieningen; 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 2 genoemde gebouwen gelden 

de volgende bepalingen: 
a. de gebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van de in lid A sub 3 genoemde gebouwen gelden 

de volgende bepalingen: 
a. de totale oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 250 m² 

bedragen; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

 
3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 

de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van lichtmasten zal ten hoogste 15,00 m bedragen; 
b. de hoogte van ballenvangers zal ten hoogste 10,00 m bedragen; 
c. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat een gebouw 

gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd. 
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Artikel 11: Agrarisch bedrijf 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor agrarisch bedrijf aangewezen gronden zijn be-

stemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering; 

b. bedrijfswoningen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding “bedrijfswoning toegestaan”; 

2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfs-
woning; 

3. een torensilo; 
en in beperkte mate voor: 
4. cultuurgrond; 
5. sloten, bermen en beplanting; 
6. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
7. tuinen, erven en terreinen; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder silo’s. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen gelden 

de volgende bepalingen: 
a. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de bedrijfswoning zal uitsluitend worden gebouwd binnen de 

gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
“bedrijfswoning toegestaan”; 

c. er zal ten hoogste één bedrijfswoning per agrarisch bedrijf wor-
den gebouwd; 

d. de goothoogte van de bedrijfswoning zal ten hoogste 3,50 m 
bedragen; 

e. de dakhelling van de bedrijfswoning zal ten minste 30° bedra-
gen; 

f. de dakhelling van de bedrijfswoning zal ten hoogste 60° bedra-
gen; 

g. de hoogte van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 10,00 m 
bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkap-

pingen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bij-

gebouwen en de overkappingen bij een bedrijfswoning zal ten 
hoogste 70 m² bedragen; 
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b. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijge-
bouw of een aangebouwde overkapping zal ten hoogste gelijk 
zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswo-
ning; 

c. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande 
overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

 
3. Voor het bouwen van een torensilo gelden de volgende bepalingen: 

a. een torensilo zal uitsluitend worden gebouwd binnen de gronden 
die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “torensilo toege-
staan”; 

b. het aantal torensilo’s zal ten hoogste één bedragen; 
c. de hoogte van de torensilo zal ten hoogste 20,00 m bedragen. 

 
4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat bedrijfsgebou-
wen buiten het bouwvlak worden gebouwd; 

 
2. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de goothoogte 

van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aan-
gebouwde overkapping wordt verhoogd. 

 
Strijdig gebruik 
 
E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

26 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de-

tailhandel; 
2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatieve 

doeleinden; 
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van maat-

schappelijke doeleinden; 
4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de 

uitoefening van een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering; 
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5. het gebruik van bedrijfsgebouwen en vrijstaande bijgebouwen bij 
een bedrijfswoning voor bewoning. 

 
Vrijstelling van de gebruiksbepaling 
 
F. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 26 lid A en toestaan dat 

gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
productiegebonden detailhandel. 
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Artikel 12: Openbare nutsdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor openbare nutsdoeleinden aangewezen gronden 

zijn bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformator-

gebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen; 

met de daarbijbehorende: 
2. terreinen; 
3. ontsluitingswegen; 
4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

 
Vrijstelling van de gebruiksbepaling 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat een gebouw 

buiten het bouwvlak worden gebouwd. 
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Artikel 13: Cultuurgrond 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor cultuurgrond aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
1. cultuurgrond; 
2. ijsbaan met een daarbijbehorend gebouw, indien de gronden op de 

kaart zijn voorzien van de aanduiding “ijsbaan toegestaan”; 
3. groenvoorzieningen; 
4. sloten, bermen en beplanting; 
5. voet- en rijwielpaden; 
met de daarbijbehorende: 
6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 

Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van het in lid A sub 2 genoemde gebouw gelden 

de volgende bepalingen: 
a. als gebouw mag uitsluitend één gebouw ten behoeve van de 

ijsbaan worden gebouwd; 
b. de oppervlakte van het gebouw zal ten hoogste 150 m² bedra-

gen; 
c. de hoogte van het gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

   
2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 

de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen binnen de gronden 

die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “ijsbaan toege-
staan”, lichtmasten worden geplaatst met een hoogte van ten 
hoogste 15,00 m. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Artikel 14: Bos 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor bos aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. bos / bebossing; 
2. groenvoorzieningen; 
3. voet- en rijwielpaden; 
en in beperkte mate voor: 
4. sloten, bermen en beplanting; 
met de daarbijbehorende: 
5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Artikel 15: Groenvoorzieningen 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn be-

stemd voor: 
1. groenvoorzieningen; 
2. bebossing; 
3. voet- en rijwielpaden, alsmede voor een structurele langzaamver-

keersverbinding, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
aanduiding "langzaam verkeersverbinding"; 

4. speelvoorzieningen; 
5. sloten, bermen en beplanting; 
en in beperkte mate voor: 
6. tuinen, erven en terreinen; 
7. woonstraten; 
8. parkeervoorzieningen; 
9. waterlopen en waterpartijen; 
10. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a mag, indien de gronden 

op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “antennemast toe-
gestaan”, een antennemast worden geplaatst met een hoogte 
van ten hoogste 40,00 m. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Artikel 16: Doeleinden van verkeer en verblijf 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor doeleinden van verkeer en verblijf aangewezen 

gronden zijn bestemd voor: 
1. woonstraten; 
2. voet- en rijwielpaden; 
3. parkeervoorzieningen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. speelvoorzieningen; 
6. sloten, bermen en beplanting; 
en in beperkte mate voor: 
7. tuinen, erven en terreinen; 
8. waterlopen en waterpartijen; 
9. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers 

en/of dammen. 
 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 

rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en rege-
ling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

  



blz 42  03-55-21
 

Buro Vijn B.V. 

Artikel 17: Verkeersdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn be-

stemd voor: 
1. wegen en straten; 
2. voet- en rijwielpaden; 
3. groenvoorzieningen; 
4. sloten, bermen en beplanting; 
5. nutsvoorzieningen; 
waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de 
afwikkeling van het doorgaande verkeer; 
en in beperkte mate voor: 
6. waterlopen en waterpartijen; 
met de daarbijbehorende: 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 

rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en rege-
ling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

 
Strijdig gebruik 
 
D. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

26 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
- het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het 

bestemmingsvlak in afwijking van de op de kaart aangegeven 
dwarsprofielen. 

 
Vrijstelling van de gebruiksbepaling 
 
E. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid D juncto artikel 26 lid A en toestaan dat wordt af-

geweken van een op de kaart aangegeven dwarsprofiel, mits hier-
door geen wezenlijke verslechtering van de geluidsituatie optreedt. 
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Artikel 18: Parkeerterrein 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor parkeerterrein aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
1. parkeerterrein; 
2. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
3. ontsluitingswegen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 

rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en rege-
ling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Artikel 19: Water 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. waterlopen en waterpartijen; 
2. oevers en wallen; 
3. bermen en beplanting; 
en in beperkte mate voor: 
4. groenvoorzieningen; 
5. wegen, straten en paden; 
met de daarbijbehorende: 
6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers 

en/of dammen. 
 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijde, zal ten hoog-

ste 5,00 m bedragen, gemeten ten opzichte van het gemiddelde 
waterpeil. 

  
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, warbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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3. AANVULLENDE BESTEMMINGSBEPALINGEN 
 
Artikel 20: Openbare nutsleiding 

A. De op de kaart voor openbare nutsleiding aangewezen gronden zijn, 
naast de andere voor die gronden aangewezen bestemming (basisbe-
stemming), tevens bestemd voor: 
1. een rioolpersleidingsstrook; 
met de daarbijbehorende: 
2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet 

worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming. 
 

2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 2,00 m bedragen. 
 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid B sub 1 en 2 en toestaan dat de in de basisbe-
stemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits: 
- vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbe-

heerder; 
 

2. het bepaalde in lid B sub 1 en 3 en toestaan dat de in de basisbe-
stemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd, mits: 
- vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbe-

heerder. 
 



blz 46  03-55-21
 

Buro Vijn B.V. 

4. OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 21: Anti-dubbeltelbepaling 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een 
bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 22: Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen 
van stedebouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 
9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van 
de volgende onderwerpen: 
a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedebouw-

kundige bepalingen; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofd-

transportleidingen; 
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
f. de ruimte tussen bouwwerken; en 
g. erf- en terreinafscheidingen. 
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Artikel 23: Algemene vrijstellingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde 
in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 
1. de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percen-

tages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages; 
 
2. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of profiel van 

wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt 
aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aan-
leiding geeft; 

 
3. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden 

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 
 
4. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat openbare (nuts)-

gebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, tele-
fooncellen, gebouwtjes ten behoeve van (de bediening van) kunstwer-
ken, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen ge-
bouwtjes worden gebouwd, mits: 
- de inhoud per gebouwtje ten hoogste 75 m³ zal bedragen; 

 
5. het bepaalde in de artikelen 4, 6, 13, 15, 16 en 17 en toestaan dat ge-

bouwtjes ten behoeve speelvoorzieningen worden gebouwd, mits: 
a. de oppervlakte van een gebouwtje ten hoogste 5 m² zal bedragen; 
b. de hoogte van een gebouwtje ten hoogste 5,00 m zal bedragen; 

 
6. het bepaalde in artikel 4 en de artikelen 6 tot en met 20 ten aanzien van 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de 
hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 
ten hoogste 10,00 m; 

 
7. de bestemmingsbepalingen, ten aanzien van de hoogte van bouwwer-

ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwer-
ken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of si-
renemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m; 

 
8. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwer-

ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwer-
ken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zonne-energiemasten 
wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m; 

 
9. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebou-

wen en toestaan dat de (bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve 
van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftko-
kers en lichtkappen, wordt vergroot, mits: 
a. deze vergroting niet meer dan 20 m² per plaatselijke verhoging be-

draagt; 
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b. de vergroting leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de 
maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt; 

 
10. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van (hoofd)gebouwen binnen 

het bouwvlak en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar de 
buitenzijde worden overschreden door: 
a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en 

schoorstenen; 
b. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 
c. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, lui-

fels, balkons en galerijen; 
mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend. 
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Artikel 24: Algemene wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde 
in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
- de bestemming "Maatschappelijke doeleinden", “Bedrijfsdoeleinden” of 

“Agrarisch bedrijf” wordt gewijzigd in de bestemming "Woondoeleinden 
klasse B", met dien verstande dat: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 4 van toepassing zijn; 
b. de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn 

dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen 
hogere grenswaarde.  
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Artikel 25: Procedureregels 

Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking, wijziging of vrijstelling, 
zoals die zijn opgenomen in de artikelen 4 tot en met 9, artikel 12 en de ar-
tikelen 17, 20 en 24 is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht geregelde procedure van toepassing. 



blz 52  03-55-21
 

Buro Vijn B.V. 

Artikel 26: Gebruiksbepaling 

A. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven be-
stemmingen. 

 
B. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in 

lid A, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende re-
denen wordt gerechtvaardigd. 

 
Strijdig gebruik 
 
C. Tot een strijdig gebruik als bedoeld in lid A wordt in ieder geval gere-

kend: 
1. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 

prostitutiebedrijf. 
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Artikel 27: Overgangsbepalingen 

Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 
 
A. Bouwwerken, welke ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit 

plan bestaan dan wel worden gebouwd of kunnen worden gebouwd met 
inachtneming van het gestelde bij of krachtens de Woningwet en in eni-
gerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwij-
kingen naar de aard en omvang niet worden vergroot: 

 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning 
geschiedt binnen 2 jaar na het tenietgaan. 

 
Vrijstellingsbepaling 
 
B. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 

bepaalde in lid A dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet 
mogen worden vergroot, en toestaan dat een éénmalige vergroting 
plaatsvindt van de inhoud van in lid A toegelaten bouwwerken met 
ten hoogste 10%. 

 
2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 

bepaalde in lid A sub 1 dat uitsluitend gedeeltelijk mag worden ver-
nieuwd en veranderd, en toestaan dat bouwwerken geheel mogen 
worden vernieuwd, mits de bebouwde oppervlakte van het nieuwe 
bouwwerk niet meer dan 70% van de oppervlakte van het be-
staande, geheel te vervangen bouwwerk zal bedragen. 

 
3. De in lid B sub 2 genoemde vrijstelling geldt uitsluitend voor bebou-

wing op voormalige agrarische bedrijfspercelen aan weerszijden 
van ’ t Hou en de noordkant van de Hegedyk. 

 
Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 
 
C. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het 

van kracht worden van dit plan mag worden voortgezet of gewijzigd, zo-
lang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het 
gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en 
omvang niet wordt vergroot. 

 
Uitzonderingen op het overgangsrecht 
 
D. Lid A is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch 
zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan. 
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E. Lid C is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met  
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan. 
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Artikel 28: Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel 26 lid A 
ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken, 
wordt als strafbaar feit aangemerkt in de zin van 
artikel 1a sub 2° van de Wet op de economische delicten. 
  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
        BIJLAGE 1 
 
          Bedrijvenlijst 



 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        BIJLAGE 2 
 
          Lijst met kleinschalige  

     bedrijfsmatige activiteiten 
 



 
 

 

 

LIJST MET KLEINSCHALIGE BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN 
 
 
Kledingmakerij 
(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf 
woningstoffeerderij 
 
Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoe-
fend, zoals: 
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten 
behoeve van bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf 
 
Reparatiebedrijfjes, waaronder: 
schoen-/lederwarenreparatiebedrijf 
uurwerkreparatiebedrijf 
goud- en zilverwerkreparatiebedrijf 
reparatie van kleine (electrische) gebruiksgoederen 
reparatie van muziekinstrumenten 
 
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd. 
 
Advies- en ontwerpbureaus 
Reclame-ontwerp 
grafisch ontwerp 
architect 
 
(Zakelijke) dienstverlening, waaronder: 
assurantie-/verzekeringsbemiddeling 
exploitatie en handel in onroerende zaken 
 
Overige dienstverlening, waaronder: 
kappersbedrijf / hondentrimsalon 
schoonheidssalon 
pedicure 
 
Onderwijs 
autorijschool 
onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of labora-
torium 
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