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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

Artikel 1: 8egripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het uitwerkingsplan (ex artikel 11 WRO) Gorredijk - Schansburg van 
de gemeente Opsterland; 

2. de kaart: 
de kaart van het uitwerkingsplan (ex artikel 11 WRO) Gorredijk -
Schansburg. 

Buro Vijn B.V. 
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2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 2: Centrumdoeleinden (A) 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor centrumdoeleinden (A) aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1 . gebouwen ten behoeve van: 

a. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
b. horecabedrijven categorie A; 
voorzover het de eerste bouwlaag betref!; 
c. appartementen, voorzover het de tweede en hog ere bouwlagen 

betref!; 
2. bergingen c.q. garageboxen; 
met de daarbijbehorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. wegen en straten; 
5. voet- en rijwielpaden; 
6. groenvoorzieningen; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalin
gen: 

-

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 1 genoemde 
gebouwen worden gebouwd; 

b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal de 

maatvoering van een hoofdgebouw voldoen aan de eisen die in 
het volgende bouwschema zijn gesteld: 

Bouwklasse Goothoogte Bouwhoogte Oakhelling 

maximaal maximaal min. max. 

I 4,50 m -- 30" 60" 

IV -- 15,00 m -- 60° 

2. Voor het bouwen van bergingen c.g. garageboxen gelden de vol
gende bepalingen: 
a. de bergingen c.q. garageboxen zullen in complexen worden ge

bouwd; 
b. de oppervlakte van een afzonderlijke berging c.q. garagebox zal 

ten hoogste 25 m2 bed rag en; 
c. de hoogte van een berging c.q. garagebox zal ten hoogste 3,00 

m bedragen. 

Buro Vijn B. V. 
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3. V~~r 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, zoals opgenomen in artikel 3 van het be
stemmingsplan, 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, zoals opgenomen in artikel 3 
van het bestemmingsplan, vrijstelling verlenen van: 

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

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat, indien in het 
bouwvlak een bouwklasse "I" is aangegeven, de goothoogte van 
hoofdgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 8,00 m; 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat een hoofdge
bouw wordt voorzien van een plat dak, dan wei dat de dakhelling 
wordt verlaagd; 

4. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat de dakhelling 
van hoofdgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 80°. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
29 lid A van het bestemmingsplan, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca

bedrijven, anders dan als horecabedrijf categorie A; 
2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca

bedrijven, zodanig dat de horecavloeroppervlakte meer dan 100 m2 

bedraagt; 
3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detail

handel. 

Bura Vijn B.V. 
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3. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 3: Siotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de litel: 

Voorschriften deel uitmakende van het 
Uitwerkingsplan (ex artikel11 WRO) Gorredijk - Schansburg, 
gemeente Opsterland, 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d ................................. 2006 

De voorzitter, De secretaris, 

Bura Vijn B.V. 
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