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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 
 
Artikel 1: 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

Begripsbepalingen 

1. 
het bestemmingsplan Gorredijk - Bedrijventerrein Overtoom, zoals aan-
gepast bij de thematische herziening bestemmingsplannen, van de ge-
meente Opsterland; 

het plan: 

2. 
de kaart van het bestemmingsplan Gorredijk - Bedrijventerrein Over-
toom; 

de kaart: 

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

4. 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestem-
mingsvlak; 

bestemmingsgrens: 

5. 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veran-
deren en het vergroten van een bouwwerk; 

bouwen: 

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

bouwwerk: 

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

gebouw: 

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

9. 
een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de 
grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag wor-
den bebouwd; 

bebouwingspercentage: 

10. 
een op de kaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid 
waarop gebouwen zijn toegelaten; 

bouwvlak: 

11. 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak; 
bouwgrens: 
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12. 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelf-
standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

bouwperceel: 

13. 
een grens van een bouwperceel; 
bouwperceelgrens: 

14. 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouw-
werk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 

hoofdgebouw: 

15. 
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; 

aan- of uitbouw: 

16. 
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; 

bijgebouw: 

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

aangebouwd bijgebouw: 

18. 
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; 

vrijstaand bijgebouw: 

19. 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt 
zonder dan wel met ten hoogste één wand; 

overkapping: 

20. 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts be-
doeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar 
gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

bedrijfswoning/dienstwoning: 

21. 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 
bedrijfsgebouw: 

22. 
een bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op de vervaardiging van kennis-
intensieve producten en/of de verlening van kennisintensieve techni-
sche diensten, een en ander met een hoge toegevoegde waarde, met 
behulp van een vergevorderd niveau van productietechnieken en/of 
serviceverlening; 

hoogwaardig bedrijf: 
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23. 
een bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op het bedrijfsmatig te koop aan-
bieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellin-
gen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit; 

groothandelsbedrijf: 

24. 
een bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op opslag, voorraadbeheer, ver-
zameling en doorvoer van goederen tussen bedrijven; 

distributiebedrijf: 

25. 
een dienstverlenend bedrijf, dat is gericht op de uitoefening van admini-
stratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met 
het doen functioneren van (semi-)overheidsinstellingen, het bank- en 
verzekeringswezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellin-
gen; 

kantoor: 

26. 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 
ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen 
die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

detailhandel: 

27. 
een detailhandelsbedrijf dat zich in hoofdzaak richt op het verkopen van 
voedings- en genotmiddelen en dagelijkse levensbenodigdheden in een 
algemeen assortiment, in de vorm van een zelfbedieningszaak; 

supermarkt: 

28. 
huisraad voor het stofferen van een vertrek, zoals tafels, stoelen, kas-
ten en bedden; 

meubels: 

29. 
goederen, geen meubels zijnde, die dienen voor de inrichting en/of ver-
fraaiing van woningen, zoals vloerbedekking, vitrages en lampen; 

woninginrichtingsartikelen: 

30. 
een bedrijf waarbinnen bedrijfsmatig boomkwekerijproducten, planten, 
bloembollen en attributen voor de verfraaiing en het onderhoud van tui-
nen en daarbij noodzakelijke hulpmiddelen ten verkoop worden aange-
boden. 

tuincentrum: 

31. 
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 ver-
maaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunc-
tie; 

horecabedrijf en/of -instelling: 
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32. 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van 
voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder 
begrepen een sexbioscoop, een sexclub en een sexautomatenhal; 

erotisch getinte vermaaksfunctie: 

33. 
een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op 
het tegen vergoeding verstrekken van dranken, met een in het alge-
meen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, waarbij de be-
drijvigheid zich voornamelijk binnen de lokaliteit voltrekt; 

bar: 

34. 
een bar, waar tevens gelegenheid wordt geboden tot dansen, en een 
naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen hore-
cabedrijven, zoals discotheken en nachtclubs; 

bar-dancing: 

35. 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 
kampeermiddel: 

a. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig 
of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde; 

b. 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 nacht-
verblijf; 

36. 
de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een be-
paalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een 
bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, zoals be-
doeld in de Wet geluidhinder; 

geluidbelasting vanwege het wegverkeer: 

37. 
de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een be-
paalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestel-
len, aanwezig op het industrieterrein, het geluid van niet tot de inrichtin-
gen behorende motorvoertuigen op het terrein daaronder niet begre-
pen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder; 

geluidbelasting vanwege een industrieterrein: 

38. 
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; 

voorkeursgrenswaarde: 

39. 
gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een functie 
als bedoeld in het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen 
en/of het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen; 

geluidgevoelige gebouwen: 
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40. 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid in-
richtingen milieubeheer een grenswaarde, richtwaarde voor het risico 
c.q. een risi-coafstand moet worden aangehouden bij het in het be-
stemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 

risicovolle inrichting: 

41. 
een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen milieubeheer, dat kan worden aangemerkt in de zin van dat 
besluit als een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object; 

risicogevoelig bouwwerk c.q. object: 

42. 
een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuur-
werk of de (detail)handel in vuurwerk, niet bedoeld periodieke verkoop 
in consumentenvuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daar-
voor benodigde stoffen; 

vuurwerkbedrijf: 

43. 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, 
of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht. 
Onder een prostitutiebedrijf wordt in ieder geval verstaan: een erotische 
massagesalon, een sekstheater, een bordeel of een parenclub, of een 
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar; 

prostitutiebedrijf: 

44. 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen 
voor of met een ander tegen vergoeding; 

prostitutie: 

45. 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang di-

rect aan de weg grenst: 

peil: 

- 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 vol-

tooiing van de bouw; 

46. 
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige 

bouwwerken en werkzaamheden: 

bestaand: 

- 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, 

waarbij voor bestaande risicovolle inrichtingen en vuurwerk- 
bedrijven de verleende milieuvergunning als uitgangspunt 
dient voor het bestaande gebruik van de gronden en bouw-
werken als risicovolle inrichting en/of vuurwerkbedrijf; 
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47. 
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, wa-
ter- en electriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van 
openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transforma-
torhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten. 

nutsvoorzieningen: 
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Artikel 2: 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

Wijze van meten 

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

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

de goothoogte van een bouwwerk: 

3. 
vanaf enig punt van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens; 
de afstand tot de zijdelingse perceelgrens: 

4. 
buitenwerks, bovengrondse bouwonderdelen vanaf 1,00 m boven peil 
meegerekend; 

de oppervlakte van een bouwwerk: 

5. 
tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 
gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van da-
ken en dakkapellen. 

de inhoud van een bouwwerk: 
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Artikel 3: 

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. 

Beschrijving in Hoofdlijnen 

 
1. 

∗ Aansluitend op het bestaande industrieterrein zal een uitbreiding van 
circa 20 hectare bruto worden ontwikkeld ten noorden van de Badweg 
en Koaibosk en ten westen van de Nieuwe Vaart en zal voorzien in de 
behoefte aan bedrijfsterrein voor bedrijven die passend zijn binnen het 
regionale profiel van het (bestaande) bedrijventerrein. 

Instructies ten aanzien van de uitvoering en afstemming 

 
∗ De hoofdontsluiting van deze uitbreiding zal geschieden vanaf de Over-

toom, via een brug of dam over De Kromten. 
Daarnaast zal er nog een secundaire ontsluiting worden gerealiseerd 
op de Koaibosk/Badweg. Over het exacte aansluitingspunt met de  
Koaibosk/Badweg zal, mede in verband met de verkeerstechnische as-
pecten, vooraf overleg plaatsvinden met het provinciale bureau verkeer 
en vervoer. 

 
∗ De uitbreiding van het industrieterrein zal landschappelijk worden inge-

past. Dit door middel van begeleidende beplanting langs de noord- en 
westzijde van de uitbreiding (in relatie tot het buiten het plangebied ge-
legen dijkje) en een groenstrook langs de waterloop De Kromten, waar-
bij wordt gestreefd naar een goede integratie van de bedrijfsbebouwing 
met de groenvoorzieningen. 

 
∗ Waar niet of niet volledig wordt afgeschermd met beplanting e.d. zullen 

nadere voorwaarden aan de ruimtelijk verschijningsvorm van de be-
drijfsbebouwing worden gesteld in relatie tot de landschappelijke inpas-
sing van het bedrijventerrein, met name de uitbreiding ervan. 
Langs de Badweg/Koaibosk zal, gelet op het zichtkarakter van deze 
rand van het industrieterrein, geen afschermende beplanting plaatsvin-
den. Hier zal worden gestreefd naar een architectonische kwaliteit van 
de bebouwing en een presentabele inrichting van het terrein als entree 
van Gorredijk. 
Een en ander zal, voorzover dit niet rechtstreeks op grond van dit plan 
kan worden bewerkstelligd, worden nagestreefd middels een specifiek 
welstandstoezicht. Aandachtspunten zijn daarbij het materiaalgebruik 
en de kleurstelling van de bebouwing. 

 
∗ Gestreefd wordt naar een landschappelijke aankleding van de Nieuwe 

Vaart, zo mogelijk in combinatie met recreatief medegebruik. 
 
∗ Bij het uitvoeren van werken en werkzaamheden en het oprichten van 

bouwwerken langs provinciale wegen (zoals de N392: Koaibosk-
Badweg) zal rekening moeten worden gehouden met een aan te hou-
den bebouwingsvrije afstand uit de weg ingevolge de Wegenverorde-
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ning Friesland. Zo nodig zal hiervan bij de provincie ontheffing moeten 
worden verkregen. 

 
∗ Bij het uitvoeren van werken en werkzaamheden en het oprichten van 

bouwwerken langs de Opsterlandse Compagnonsvaart zal rekening 
moeten worden gehouden met een bebouwingsvrije afstand van 5 me-
ter uit de oever ingevolge de vaarwegenverordening Friesland. Zo no-
dig zal hiervan bij de provincie ontheffing moeten worden verkregen. 
Voorts zal langs de Nieuwe Vaart en langs De Kromten rekening moe-
ten worden gehouden met een vrije oeverzone van 5 meter ingevolge 
de keuren van respectievelijk het Waterschap Friesland en het Water-
schap Sevenwolden. 

 
∗ Met betrekking tot de waterproblematiek wordt ernaar gestreefd om in 

overleg met de betreffende waterschappen een plan op te stellen waar-
in zowel de kwantiteitsaspecten (afvoer regenwater, rioolstelsel, ber-
gingscapaciteit) als de kwaliteitsaspecten zullen worden meegenomen. 

 
∗ Wanneer bedrijven in een hogere milieucategorie naar de aard en in-

vloed op de omgeving gelijkwaardig worden verklaard met bedrijven uit 
een lagere milieucategorie, zal dit zo mogelijk geschieden in combinatie 
met toepassing van de Wet milieubeheer, zodanig dat de voorschriften 
bij de milieuvergunning de milieuhinder daarvoor in voldoende mate 
beperken. Hierbij zal rekening worden gehouden met nieuwe milieu-
vriendelijker methoden en technieken. 

 
∗ De meest milieubelastende functies van een bedrijf (productiegebou-

wen e.d.) dienen op een zo groot mogelijke afstand van milieugevoelige 
functies (woonbebouwing, scholen, e.d.) te worden gesitueerd. Dit uit-
gangspunt zal worden nagestreefd middels toepassing van de Wet mili-
eubeheer. 

 
∗ Bij de gronduitgifte zal als regel een kavelgrootte van minimaal 1500 m² 

aan worden gehouden. Dit geldt voor de uitbreiding van het bedrijven-
terrein, alsook voor de nog uit te geven kavels op het bestaande terrein. 
Uitgangspunt voor de gronduitgifte is voorts het regionale profiel van 
het bedrijventerrein. 

 
2. 

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

Toetsingscriteria voor ontwikkeling en beheer 

2.  1.  Specifieke criteria 

2.  1.   1 
 

Bedrijventerrein 

∗ In het algemeen dient bij uitbreiding van bedrijfswoningen rekening te 
worden gehouden met de milieuhinder die een bedrijfswoning zal on-
dervinden en de potentiële hindersituatie die kan ontstaan vanwege de 
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vestiging van een ander bedrijf. Zonodig kunnen in verband met de ge-
luidsituatie nadere eisen worden gesteld aan de situering van de uit-
breiding van bedrijfswoningen. 
De wijzigingsbevoegdheid om de aanduiding "bedrijfswoning toege-
staan" van de kaart te verwijderen, zal kunnen worden toegepast als de 
betreffende bedrijfswoning uit zich zelf verdwijnt en het gelet op de mili-
eusituatie beter is dat deze niet meer terugkomt. 

 
∗ Bij het toelaten van perifere detailhandel zal er geen onevenredige af-

breuk mogen worden gedaan aan het functioneren van bestaande de-
tailhandelscentra in de regio, zowel kernwinkelgebieden als andere de-
tailhandelsconcentraties. 
Hiervan wordt in ieder geval geacht geen sprake te zijn als er sprake is 
van een toevoeging ten opzichte van het bestaande aanbod. 
Voorts dient de detailhandelsfunctie qua aard en schaal passend te zijn 
binnen de regionale functie, welke Gorredijk als regionaal centrum ver-
vult. 

 
∗ Bij het toepassen van de vrijstelling voor een hogere hoogte voor de 

bedrijfsgebouwen zal met name worden gelet op de landschappelijke 
inpassing. Tevens zal rekening worden gehouden met de brandveilig-
heid. 

 
∗ De wijzigingsbevoegdheid voor een verkeersbestemming van het be-

drijventerrein zal kunnen worden toegepast als de betreffende weg ook 
betekenis wordt toegekend voor de afwikkeling van het verkeer van en 
naar bestemmingen buiten het bedrijventerrein. 

 
∗ De wijzigingsbevoegdheid om in het uitbreidingsgebied vestiging van 

categorie 5-bedrijven toe staan zal kunnen worden toegepast, indien 
geen onevenredige afbreuk wordt aan de woonfunctie in de omgeving. 
Het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid zal zo mogelijk geschie-
den in combinatie met toepassing van de Wet milieubeheer, zodanig 
dat de voorschriften bij de milieuhinder zoveel mogelijk wordt beperkt. 
Hierbij zal rekening worden gehouden met nieuwe milieuvriendelijker 
methoden en technieken. De vestiging van categorie 5 bedrijven mag 
voorts geen onevenredige afbreuk doen aan de zichtzone langs de 
Koaibosk/Badweg. 

 
∗ De wijzigingsbevoegdheid om de aanduidingen "specifiek bedrijf toege-

staan", "detailhandel toegestaan" en "bar-dancing toegestaan" van de 
kaart te verwijderen, zal kunnen worden toegepast als de betreffende 
(detailhandels- en horeca)bedrijven uit zich zelf verdwijnen of worden 
omgezet in respectievelijk een lichtere bedrijfsvorm dan wel een vorm 
van (volumineuze) detailhandel die bij vrijstelling in dit plan kan worden 
toegestaan. 
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2.  1.   2 
 

Nutsleidingen 

∗ Bij de situering van bouwwerken en het uitvoeren van vergunningplich-
tige werkzaamheden in de nabijheid van nutsleidingen zal erop worden 
gelet, dat geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een 
doelmatig en veilig functioneren van nutsleidingen. 

 
∗ Bij het oprichten van gebouwen nabij de hoofdgastransportleidingen 

met een bebouwingsvrije afstand van 7 meter zal rekening moeten 
worden gehouden met een toetsingsafstand van 20 meter uit de leiding. 
Dit uit een oogpunt van gevaar. Na overleg met de leidingbeheerder 
kan een kortere afstand worden aangehouden. 

 
∗ De wijzigingsbevoegdheid om de situering van de aanvullende be-

stemming "Openbare nutsleiding" te wijzigen dan wel deze bestemming 
van de kaart te verwijderen, zal uitsluitend kunnen worden toegepast bij 
een verlegging van de leiding, indien dit noodzakelijk is voor de ontwik-
keling van het bedrijventerrein. Hierbij dient geen onevenredige afbreuk 
te worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de be-
treffende leiding. 

2.  2.  Algemene criteria 

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

Geen onevenredige afbreuk instructies: 

 
∗ 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient gestreefd te worden naar het instandhouden c.q. tot-stand-
brengen van een, in stedebouwkundig opzicht, samenhangend bebou-
wingsbeeld. 

Bebouwingsbeeld: 

 
In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
- een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
- een goede hoogte/breedte-verhouding tussen de bebouwing onder-

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

wing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is. 
 
∗ 

ten aanzien van de situering en vormgeving van bouwwerken, dient re-
kening te worden gehouden met het instandhouden, c.q. tot-stand-
brengen van een landschappelijk aanvaardbare situatie. 

Landschappelijke inpassing: 

 
∗ 

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot-
stand-brengen van een verkeersveilige situatie, door het garanderen 
van vrije uitzichtshoeken bij kruisingen van wegen en bij uitritten. 

Verkeersveiligheid: 
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∗ 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met de milieu-aspecten, zoals hin-
der voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. 

Milieusituatie: 

 
∗ 

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 ben-
vloed. 

Gebruiksmogelijkheden: 

 
∗ 

ten aanzien van de situering en vormgeving van bouwwerken, dient re-
kening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot-stand-
brengen van een brandveilige situatie, met name door het over en weer 
afstemmen van de afstand tussen gebouwen en de hoogte daarvan. 

Brandveiligheid: 
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2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 
 
Artikel 4: 

Bestemmingsomschrijving 

Bedrijfsdoeleinden 

 
A. De op de kaart voor bedrijfsdoeleinden

1. bedrijven, genoemd in bijlage 1, met uitzondering van kantoren, en 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "uit-
breiding" tevens met uitzondering van hoogwaardige bedrijven, 
groothandelsbedrijven en distributiebedrijven; 

 aangewezen gronden zijn be-
stemd voor: 

met dien verstande dat: 
a. van deze bedrijven uitsluitend die bedrijven zijn toegelaten die 

zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "I"; 

b. van deze bedrijven uitsluitend die bedrijven zijn toegelaten die 
zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2 en 3, indien 
de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "II"; 

c. van deze bedrijven uitsluitend die bedrijven zijn toegelaten die 
zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3 en 4, in-
dien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"III"; 

2. bedrijven genoemd in bijlage 2 bij het volgnummer dat in het be-
stemmingsvlak is aangegeven, indien de gronden op de kaart zijn 
voorzien van de aanduiding "specifiek bedrijf toegestaan",  

3. een supermarkt, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
aanduiding "supermarkt toegestaan"; 

4. een bar-dancing, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding "bar-dancing toegestaan"; 

5. een verkooppunt van motorbrandstoffen inclusief LPG, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “verkooppunt 
van motorbrandstoffen inclusief LPG toegestaan”; 

met uitzondering van risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven, ten-
zij het bestaande risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven betreft; 
met de daarbijbehorende: 
6. bedrijfsgebouwen; 
7. bedrijfswoningen; 
8. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswo-

ningen; 
9. (ontsluitings-)wegen en paden; 
10. parkeervoorzieningen; 
11. groenvoorzieningen en bebossing; 
12. tuinen, erven en terreinen; 
13. wateren; 
14. nutsvoorzieningen; 
15. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen

a. het bebouwingspercentage zal per bouwperceel niet meer dan 
70% bedragen; 

 gelden de volgende bepalingen: 

b. de afstand van een gebouw tot de weg zal ten minste 5,00 m 
bedragen; 

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

d. de afstand van een gebouw tot erven van woningen buiten het 
plangebied zal tenminste 10,00 m bedragen; 

e. de afstand van een gebouw tot de bestemming "Openbare 
nutsdoeleinden" voorzien van de aanduiding "I/7" zal tenminste 
13 meter bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen

a. de onderlinge afstand tussen de bedrijfsgebouwen zal ten min-
ste 5,00 m bedragen; 

 gelden de volgende bepa-
lingen: 

b. de hoogte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 10,00 m be-
dragen. 

 
3. Voor het bouwen van bedrijfswoningen

a. een bedrijfswoning zal worden gebouwd binnen een gebied dat 
op de kaart is voorzien van de aanduiding "bedrijfswoning toe-
gestaan"; 

 gelden de volgende bepa-
lingen: 

b. per bedrijf zal ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd; 
c. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 4,50 m 

bedragen; 
d. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten hoogste 60° be-

dragen. 
 

4. Voor het bouwen van aan- en  uitbouwen, bijgebouwen en over-
kappingen bij een bedrijfswoning
a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen 

achter de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning 
worden gebouwd; 

 gelden de volgende bepalingen: 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bij-
gebouwen en de overkappingen bij een bedrijfswoning zal ten 
hoogste 70 m² bedragen; 

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

d. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande 
overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 
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5. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 
rechtstreeks ten behoeve de geleiding, beveiliging en regeling 
van het verkeer, zal ten hoogste 15,00 m bedragen. 

, geldt de 
volgende bepaling: 

 
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 bebouwingsbepalingen 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij-
stelling verlenen van: 

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

een gebouw tot de weg wordt verkleind tot 0,00 m; 
 

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat een gebouw tot 
op de zijdelingse perceelgrens wordt gebouwd; 

 
3. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat een gebouw tot 

op de grens van een erf wordt gebouwd; 
 

4. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat een gebouw tot 
op de grens van de bestemming "Openbare nutsleiding" voorzien 
van de aanduiding "I/7" wordt gebouwd; 

 
5. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat de onderlinge 

afstand tussen de bedrijfsgebouwen wordt verkleind tot 0,00 m; 
 

6. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de hoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot 15,00 m; 

 
7. het bepaalde in lid B sub 3 onder a en toestaan dat een bedrijfswo-

ning gedeeltelijk buiten het gebied wordt gebouwd, dat op de kaart 
is voorzien van de aanduiding "bedrijfswoning toegestaan", mits: 
a. de oppervlakte van een bedrijfswoning ten hoogste 150 m² zal 

bedragen; 
b. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoeli-

ge gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde; 

 
8. het bepaalde in lid B sub 3 onder d en toestaan dat de dakhelling 

van een bedrijfswoning wordt verhoogd tot 80°; 
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9. het bepaalde in lid B sub 4 onder a en toestaan dat een aan- of uit-
bouw, een bijgebouw of een overkapping voor de naar de weg ge-
keerde gevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan wordt 
gebouwd, mits: 
- de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige 

gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voor-
keursgrenswaarde; 

 
10. het bepaalde in lid B sub 4 onder c en toestaan dat de goothoogte 

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

 
11. het bepaalde in lid B sub 5 en toestaan dat de hoogte van bouw-

werken, geen gebouwen zijnde wordt vergroot tot 25,00 m. 
 
Strijdig gebruik 
 
E. tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

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

tailhandel, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan-
duiding "supermarkt toegestaan", in welk geval detailhandel in de 
vorm van een supermarkt is toegestaan; 

2. het gebruik van de gronden en bouwwerken die op de kaart zijn 
voorzien van de aanduiding "bar-dancing toegestaan" ten behoeve 
van logiesverstrekking; 

3. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als bedrijfswoning; 
4. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
5. het gebruik van de gronden als opslagpunt voor LPG ten behoeve 

van een verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden op 
de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "opslagpunt LPG"; 

6. het gebruik van de gronden als vulpunt voor LPG ten behoeve van 
en verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden op de 
kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "vulpunt LPG". 

 
Vrijstelling op het gebruik 
 
F. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij-
stelling verlenen van: 

 
1. het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 15 lid A en toestaan dat: 

a. indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding "I", tevens 
bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op 
de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in bij-
lage 1 onder de categorieën 1 en 2; 

b. indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding "II", tevens 
bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in bijlage 
1 onder de categorieën 1, 2 en 3; 
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c. indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding "III", tevens 
bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in bijlage 
1 onder de categorieën 1, 2, 3 en 4; 

mits: 
- het geen
- deze vrijstelling niet wordt verleend voor: 

 risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven betreft; 

1. kantoren; 
2. hoogwaardige bedrijven, groothandelsbedrijven en distribu-

tiebedrijven, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding "uitbreiding"; 

 
2. het bepaalde in lid A sub 2 juncto artikel 25 lid A en toestaan dat, 

indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"specifiek bedrijf toegestaan", tevens een bedrijf mag worden ge-
vestigd dat naar de aard en de invloed op de omgeving vergelijk-
baar is met het bedrijf genoemd in bijlage 2 bij het volgnummer dat 
in het bestemmingsvlak is aangegeven, mits: 
a. dit bedrijf is genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2 of 3, 

dan wel naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk 
te stellen is, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
aanduiding "I"; 

b. dit bedrijf is genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3 of 
4, dan wel naar de aard en invloed op de omgeving daarmee 
gelijk te stellen is, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding "II"; 

c. het geen
d. deze vrijstelling niet wordt verleend voor: 

 risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven betreft; 

1. kantoren; 
2. hoogwaardige bedrijven, groothandelsbedrijven en distribu-

tiebedrijven, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding "uitbreiding"; 

 
3. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 15 lid A en toestaan dat 

gronden en gebouwen worden gebruikt voor de uitoefening van de-
tailhandel: 
a. in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 
b. volgens een formule die vanwege de aard en omvang van de 

gevoerde artikelen, zoals auto's, boten, caravans, bouwmateria-
len, landbouwwerktuigen en tuininrichtingsartikelen, een groot 
oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, echter met uitzonde-
ring van meubels en woninginrichtingsartikelen; 

mits: 
- de gronden op de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "uit-

breiding"; 
 

4. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 15 lid A en toestaan dat 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
detailhandel bij bedrijven in de vorm van goederen die ter plaatse 
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worden vervaardigd, gerepareerd of toegepast in het productiepro-
ces, met uitzondering van voedings- en genotmiddelen, mits: 
- de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie. 

 
Wijzigingsbevoegdheid 
 
G. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het 
plan wijzigen in die zin dat: 

 
1. de gronden tevens worden bestemd voor bedrijven genoemd in bij-

lage 1 onder categorie 5, alsmede voor naar de aard en de invloed 
op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijven, mits: 
a. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast binnen de gronden 

die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "uitbreiding"; 
b. het geen

 
 risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven betreft; 

2. de aanduiding "specifiek bedrijf toegestaan" en het daarbijbehoren-
de volgnummer van de kaart wordt verwijderd; 

 
3. de aanduiding "supermarkt toegestaan" van de kaart wordt verwij-

derd; 
 

4. de aanduiding "bar-dancing toegestaan" van de kaart wordt verwij-
derd; 

 
5. de aanduiding "bedrijfswoning toegestaan" van de kaart wordt ver-

wijderd. 
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Artikel 5: 

Bestemmingsomschrijving 

Groenvoorzieningen 

 
A. De op de kaart voor groenvoorzieningen

1. bebossing; 

 aangewezen gronden zijn be-
stemd voor: 

2. groenvoorzieningen; 
3. paden; 
4. voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik; 
en in beperkte mate voor: 
5. tuinen en erven; 
6. water; 
7. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
8. 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

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen. 

, geldt de 
volgende bepaling: 

 
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. 
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Artikel 6: 

Bestemmingsomschrijving 

Verkeersdoeleinden 

 
A. De op de kaart voor verkeersdoeleinden

1. wegen en straten; 

 aangewezen gronden zijn be-
stemd voor: 

2. paden; 
3. groenvoorzieningen; 
4. bermen en beplanting; 
5. water; 
6. nutsvoorzieningen; 
en in beperkte mate voor: 
7. parkeervoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
8. 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

- 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. 

, geldt de 
volgende bepaling: 

 
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 

15 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het 

bestemmingsvlak in afwijking van het op de kaart aangegeven 
maximum aantal rijstroken; 

2. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
 
Vrijstelling van de gebruiksbepaling 
 
E. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij-
stelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid D sub 1 juncto artikel 15 lid A en toestaan dat 

wordt afgeweken van de op de kaart aangegeven rijstroken, mits: 
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 hierdoor geen wezenlijke verandering in de geluidsituatie op-
treedt. 
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Artikel 7: 

Bestemmingsomschrijving 

Water 

 
A. De op de kaart voor water

1. vaarten en andere waterlopen; 
 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

met de daarbijbehorende: 
2. gebouwen ten behoeve van een gemaal, indien de gronden op de 

kaart zijn voorzien van de aanduiding "gemaal toegestaan"; 
3. aanleggelegenheid; 
4. oeverstroken; 
5. bermen en beplanting; 
6. groenvoorzieningen; 
7. nutsvoorzieningen; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen en over-

kluizingen. 
 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een gemaal

a. het aantal gebouwen zal ten hoogste één bedragen; 

 gel-
den de volgende bepalingen: 

b. de oppervlakte van het gebouw zal ten hoogste 50 m² bedra-
gen; 

c. de hoogte van het gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen. 

, geldt de 
volgende bepaling: 

 
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. 

  



05-55-06 (Bedrijventerrein – Overtoom) blz 23 
 

Buro Vijn B.V. 

3. AANVULLENDE BESTEMMINGSBEPALINGEN 
 
Artikel 8: 

Bestemmingsomschrijving 

Openbare nutsleiding 

 
A. De op de kaart voor openbare nutsleiding

1. gastransportleidingen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding "I"; 

 aangewezen gronden zijn, 
naast de daarvoor aangewezen andere bestemming, voor het op de 
kaart aangegeven aantal meters aan weerszijden van de as van de op 
de kaart aangegeven strook tevens bestemd voor: 

2. rioolpersleidingen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding "II"; 

3. waterleidingen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
aanduiding "III"; 

met de daarbijbehorende: 
4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemming, 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

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 2,00 m bedragen. 

, ten be-
hoeve van deze bestemming, geldt de volgende bepaling: 

 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij-
stelling verlenen van: 

 
1. het bepaalde in lid B sub 1 en 2 en toestaan dat op of in deze gron-

den een bij de andere bestemming toelaatbaar gebouw wordt ge-
bouwd; 

 
2. het bepaalde in lid B sub 1 en 3 ten aanzien van het bouwen van 

bouwwerken en toestaan dat op of in deze gronden een bij de an-
dere bestemming toelaatbaar bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
wordt gebouwd. 

 



blz 24  (Bedrijventerrein – Overtoom) 05-55-06 
 

Buro Vijn B.V. 

Aanlegvergunningen 
 
D. 1. Het is, in het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, 

verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, 
zulks ongeacht het bepaalde in de voorschriften bij de andere op 
deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen: 
a. het ophogen en afgraven van gronden; 
b. het aanbrengen van opgaande beplanting. 

 
2. Het in lid D sub 1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken 

en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de betreffende bestem-

ming gerichte beheer of gebruik van de grond. 
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Artikel 9: 

Bestemmingsomschrijving 

Aandachtszone industrielawaai 

 
De op kaart voor aandachtszone industrielawaai

 

 aangewezen gronden zijn, 
naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestem-
mingen (basisbestemmingen) bestemd voor het tegengaan van een te ho-
ge geluidbelasting vanwege het industrieterrein van geluidgevoelige ge-
bouwen. 
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4. OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 10: 

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. 

Anti-dubbeltelbepaling 
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Artikel 11: 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen 
van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 
9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van 
de volgende onderwerpen: 

Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkun-
dige bepalingen; 

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

portleidingen; 
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
f. de ruimte tussen bouwwerken en 
g. en erf- en terreinafscheidingen, voorzover in dit bestemmingsplan geen 

specifieke bepalingen omtrent deze afscheidingen zijn opgenomen. 
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Artikel 12: 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling 
verlenen van: 

Algemene vrijstellingsbevoegdheid 

 
1. de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen 

en percentages tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en per-
centages; 

 
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 nutsgebouwtjes, 

wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, 
gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletge-
bouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden 
gebouwd, mits: 
- de inhoud per gebouwtje ten hoogste 75 m³ zal bedragen; 

 
5. 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; 

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

ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat reclamezuilen en schoor-
stenen worden geplaatst tot ten hoogste 30,00 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, wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m, 
voorzover dit niet reeds krachtens de bestemmingsbepalingen is toege-
laten; 

 
8. 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, over maximaal 10% van de oppervlakte van het 
betreffende bouwvlak wordt vergroot, mits: 
a. deze vergroting niet meer dan 10 m² bedraagt; 
b. de vergroting leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de 

maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt. 
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Artikel 13: 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan 
wijzigen in die zin dat: 

Wijzigingsbevoegdheden 

 
1. de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemming 

"Verkeersdoeleinden", mits: 
- na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 6 van toepassing zijn; 
 
2. de situering van de aanvullende bestemming "Openbare nutsleiding" 

wordt gewijzigd; 
 
3. de aanvullende bestemming "Openbare nutsleiding" van de kaart wordt 

verwijderd. 
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Artikel 14: 

A. Op de voorbereiding van een besluit tot vrijstelling ex artikel 15 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals deze in het bestemmingsplan 
zijn opgenomen, is de volgende procedure van toepassing: 

Procedureregels 

1. Een ontwerpbesluit tot vrijstelling, waarbij toepassing wordt gege-
ven aan het bepaalde in artikel 15 WRO, ligt, met bijbehorende 
stukken, gedurende 2 weken ter secretarie ter inzage. 

2. Burgemeester en Wethouders geven van de terinzagelegging te vo-
ren in één of meer dag-, nieuws- huis-aan-huisbladen, of op andere 
geschikte wijze kennis. 

3. De bekendmaking houdt mededeling in tot indienen van zienswij-
zen. 

4. Gedurende de onder 1 genoemde termijn kunnen belanghebbenden 
bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen 
tegen het ontwerpvrijstellingsbesluit. 

 
B. Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van artikel 4 

lid G en artikel 13 is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht geregelde procedure van toepassing. 

 



05-55-06 (Bedrijventerrein – Overtoom) blz 31 
 

Buro Vijn B.V. 

Artikel 15: 

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. 

Gebruiksbepaling 

 
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 
redenen 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 16: 

Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 

Overgangsbepalingen 

 
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 
enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande af-
wijkingen 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. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-

paalde in lid A, dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet mo-
gen worden vergroot en toestaan dat een éénmalige vergroting plaats-
vindt van de inhoud van in lid A toegelaten bouwwerken met ten hoog-
ste 10%. 

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

onherroepelijk worden van dit plan mag worden voortgezet of gewijzigd, 
zolang 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 ter inzage legging van het ontwerp van dit plan, doch 
zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan. 

 
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 17: 

Overtreding van het bepaalde in 

Strafbepaling 

artikel 15 lid A 
ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken 
en van het bepaalde in 
artikel 8 lid D 
ten aanzien van het uitvoeren van werken en werkzaamheden, 
wordt als strafbaar feit aangemerkt in de zin van 
artikel 1a sub 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 18: 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Slotbepaling 

 
Voorschriften deel uitmakende van het 
bestemmingsplan Gorredijk - Bedrijventerrein Overtoom, zoals aange-
past bij de thematische herziening bestemmingsplannen, gemeente 
Opsterland. 
 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 1999. 
en, voorzover in grijstint aangegeven, 
aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2007. 
 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
...................... 

De griffier, 
 
 
 

...................... 
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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 
 
Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het bestemmingsplan Gorredijk - Uitbreiding Loevestein, zoals aange-
past bij de thematische herziening bestemmingsplannen, van de ge-
meente Opsterland; 

2. de kaart: 
de kaart van het bestemmingsplan Gorredijk - Uitbreiding Loevestein; 

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 bestem-
mingsvlak; 

5. bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veran-
deren 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, het-
zij 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 aangeduid 
waarop gebouwen zijn toegelaten; 

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

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. bebouwingspercentage: 
een in de voorschriften of op de kaart aangegeven percentage dat de 
grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag wor-
den bebouwd; 

14. hoofdgebouw: 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouw-
werk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 

15. 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; 

16. 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; 

17. aangebouwd bijgebouw: 
een aan het (hoofd)gebouw aanwezig 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. 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; 

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

20. woonhuis: 
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar 
en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en 
dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 
worden; 

21. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 
één afzonderlijk huishouden; 

22. detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 
ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen 
die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
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23. aan-huis-verbonden beroep: 
een beroep, dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie 
kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van diensten; 

24. kleinschalige bedrijfsmatige activiteit: 
de in de bijlage 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 woon-
functie kan worden uitgeoefend; 

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

of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, 
één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen 
voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel 
worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

26. cultuurgrond: 
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden; 

27. dagrecreatief medegebruik: 
een dagrecreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de 
functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toege-
staan; 

28. dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

29. kap: 
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt; 

30. geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai: 
de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een be-
paalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een 
bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, zoals be-
doeld in de Wet geluidhinder; 

31. 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; 

32. hogere grenswaarde: 
een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vast-
gesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit grenswaar-
den binnen zones langs wegen; 
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33. geluidgevoelige gebouwen: 
gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een functie 
als bedoeld in het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen; 

34. prostitutiebedrijf: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, 
of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht. 
Onder een prostitutiebedrijf wordt in ieder geval verstaan: een erotische 
massagesalon, een sekstheater, een bordeel of een parenclub, of een 
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar; 

35. prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen 
voor of met een ander tegen vergoeding; 

36. peil: 
a. indien op het land wordt gebouwd: 

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; 
b. indien op of over het water wordt gebouwd: 

- het Normaal Amsterdams Peil minus 66 cm; 

37. nutsvoorzieningen: 
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, wa-
ter- en electriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van 
openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transforma-
torhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten. 
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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 
boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

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

4. de afstand tot de (zijdelingse) (bouw)perceelgrens: 
de kortste afstand vanaf enig punt van een hoofdgebouw tot de (zijde-
lingse) (bouw)perceelgrens; 

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

6. de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 
gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van da-
ken en dakkapellen. 
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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 

 De instandhouding van het open lintbebouwingspatroon langs de Op-
sterlandse Compagnonsvaart is uitgangspunt. 

 De integratie van de bestaande groenstructuur én uitbreiding ervan is 
uitgangspunt. Deze uitbreiding is voldoende om de nodige kap ten be-
hoeve van de integratie te compenseren. 

 De milieuhinder als gevolg van bedrijven zal zoveel mogelijk worden 
beperkt. De aangrenzende functies zijn maatgevend voor de toelaatba-
re hinder. 

1.  2.  Uitbreiding woongebied (derde fase Loevestein) 

1.  2.   1 Algemene uitgangspunten 
 
* De omgevingsfunctie (woonstraten, parkeervoorzieningen, groen-

voorzieningen, water, en dergelijke) zal primair ten dienste van de 
woonfunctie staan. 

 
* Kwantitatief zal het plan voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- een capaciteit in het woongebied van gemiddeld 12 tot 18 wonin-
gen per hectare, afhankelijk van het te bouwen woningtype (vrij-
staand, halfvrijstaand of rijtjes c.q. geschakeld); 

- een gefaseerde ontwikkeling; 
- een gemiddelde aan parkeergelegenheid in het woongebied van 

ten minste één parkeerplaats per woning, inclusief parkeergele-
genheid in garages en/of op eigen erf bij de woningen. 

 
* Kwalitatief zal het plan voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Er zal een differentiatie in het bebouwingspatroon plaatsvinden 
dat als volgt is te onderscheiden (zie figuur 1): 
> Wonen aan de stedebouwkundige hoofdas: 

Voor deze hoofdas is gekozen voor een duidelijke en her-
kenbare gebogen belijning die zich onderscheidt als laan. 
Hier is projectmatige bebouwing in een samenhangend ar-
chitectuurbeeld uitgangspunt. 

> Wonen aan het water: 
Dit betreft een woonvorm die volledig op het water is gericht, 
waarbij de woningen grenzen aan open water. In dit stede-
bouwkundig beeld is uitgangspunt dat de woningen worden 
ontsloten door een hoger gelegen weggetje.  
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Figuur 1:  Stedebouwkundige structuur en woonmilieutypes 
 

> Park-wonen: 
Dit betreft het gebied aan de westrand van het plan in de 
overgang naar het bestaande woongebied. Uitgangspunt is 
dat hier kleine woongroepen worden geprojecteerd in een 
open of beboste groenstructuur. De kwaliteit van dit woonmi-
lieutype is het bos- of parkgerichte wonen. Bij de ontwikke-
ling wordt de te verwijderen bebossing gecompenseerd; 

 > Overige woonbebouwing: 
Voor deze gebieden is het principe van een duidelijke verka-
veling uitgangspunt; 

- in de stedebouwkundige opzet is de hoofdwaterstructuur één van 
de dragers van het plan. Deze wordt gevormd door (de te verleg-
gen) de Opsterlandse Compagnonsvaart en het in te brengen wa-
ter in de vorm van een in de kavelstructuur geïntegreerd watercir-
cuit ("parkwater"), bevaarbaar water voor de daaraan grenzende 
woningen (zie figuur 6 van de toelichting); 

- hoofduitgangspunt is om het groen dat in de vorm van een bos-
strook en volkstuinen tussen het bestaande woongebied en het 
nieuwe woongebied aanwezig is, te handhaven. Dit in combinatie 
met het maken van een stedebouwkundige verbinding door 
woongroepen in een open bebouwingspatroon. Verder dient de 
groenstructuur een nieuwe uitbreiding de compartimenteren: door 
het realiseren van een aantal oost-west assen wordt ervoor ge-
zorgd dat het woongebied gefaseerd kan worden ontwikkeld. 

- Uitgangspunt is dat de situering van de boscomplexen zorg dra-
gen voor een gevarieerde rand van het plan en bijdragen aan 
landschappelijke integratie van het plan (zie figuur 8 van de toe-
lichting); 

- hoofduitgangspunt is dat de Sjoelstrjitte de centrale ontsluiting zal 
vormen voor het nieuwe woongebied (zie figuur 7 van de toelich-
ting); 

- De bebouwing binnen de te onderscheiden woongebieden dient 
zich te voegen in het stedebouwkundige patroon, zoals dat in fi-
guur 2 is weergegeven. 

 
1.  2.   2 Aanvullende uitgangspunten derde fase Loevestein 
 

 Het woongebied zal voldoen aan de volgende kwalitatieve voorwaar-
den: 
- de ontsluiting (zie figuur 7 van de toelichting) zal in eerste instantie 

plaatsvinden via de Ringenoldusstrjitte. Ten behoeve van de afwik-
keling van het (bouw)verkeer voorziet het plan in de realisering van 
een ontsluiting vanaf de Trijehoek voor de periode van 7 jaar; 

- het interne ontsluitingspatroon bestaat voornamelijk rondgaande 
verbindingen, waarbij de woningen rechtstreeks worden ontsloten. 
Dit met uitzondering van het oostelijk gelegen gedeelte van het 
woongebied, waarbij de woningen worden ontsloten door een hoger 
gelegen weggetje; 



blz 8   (Gorredijk – Uitbreiding Loevestein) 05-55-06 

 

Buro Vijn B.V. 

- op de aan te leggen wegen binnen het gebied van de dorpsuitbrei-
ding zal een maximumsnelheid van 30 km/uur gelden en de inrich-
ting zal daar op worden afgestemd. 

- bij de inrichting van de privé-ruimten die aan het water grenzen 
dient de constructie van de walbeschoeiing een natuurlijk karakter 
te hebben (vlechtwerk o.i.d.). 
Middels de gronduitgiftevoorwaarden zal getracht worden dit te be-
reiken. 

 
Figuur 2:  Structuurlijnen in de stedebouwkundige hoofdopzet 
 

- het bebouwingspatroon is voorts van een zodanige opzet dat bin-
nen het gebied een aantal bebouwingspatronen te onderscheiden 
zijn: 
- een centraal deel met water in een parkachtige omgeving waarop 

een deel van de woningen, voornamelijk vrijstaand en/of halfvrij-
staand, is georiënteerd. Op een aantal markante punten kan 
massieve bebouwing worden voorgestaan in de vorm van appar-
tementengebouwen; 

- in het oostelijk deel worden uitsluitend vrijstaande woningen ge-
bouwd die volledig in water worden geplaatst, waarbij deze wo-
ningen aan de waterzijde een vlonder als "tuin op het water" krij-
gen. De vier "eilandjes" zullen worden doorsneden door een mar-
kante bebouwingselement in de vorm van een appartementen-
complex. Uitgangspunt is dat de inbreng van het water ten minste 
40% van de oppervlakte van het gebied bedraagt; 

- aan de zuidwestzijde is "wonen in het bos" uitgangspunt: een 
open bebouwingspatroon van uitsluitend vrijstaande woningen in 
de bestaande bosstructuur, waarbij de woningen in het bos dan 
wel grenzend aan het bos zijn geprojecteerd; 

- er wordt uitgegaan van een gefaseerde ontwikkeling van zuid naar 
noord. 

 

 Een indicatieve uitwerking van de in dit lid genoemde instructies is 
weergegeven in bijlage 1 bij de toelichting. 

1.  3.  Duurzaam bouwen 

 In het plan zal bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied, met in-
achtneming van de technische, verkeerskundige en financiële rand-
voorwaarden, worden gestreefd naar een optimale wijze van integreren 
van milieudoelstellingen. Dit "duurzaam bouwen" 1) zal uitgangspunt 
zijn voor de inrichting van een gebied, voor zover het betreft gemeente-
lijke werken (verkeer- en infrastructuur, rioleringsstelsel e.d.). 

  

                                                
1
) Duurzaam bouwen houdt in dat in alle fasen van het bouwproces, dus van 

initiatief- tot beheerfase, het milieu-aspect een vaste plaats in de besluit-
vorming krijgt. Het is erop gericht ervoor te zorgen dat er zo weinig moge-
lijk milieuproblemen ontstaan, zowel hier als elders, zowel nu als in de toe-
komst. 
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 Voor zover de realisering in handen is van particulieren, zowel op pro-
ject- als op bouwplanniveau (goede bezonning en daarmee een zuinig 
energieverbruik, materiaalgebruik) zal worden getracht door middel van 
overeenkomsten met projectontwikkelaars dan wel grondeigenaren te 
bereiken dat bij de realisering rekening wordt gehouden met de aspec-
ten van duurzaam bouwen. Het beleid ten aanzien van duurzaam bou-
wen zal worden afgestemd op de Nota Duurzaam Bouwen, zoals die is 
vastgesteld d.d. 3 februari 1997. 

1.  4.  Beeldkwaliteit 

Behalve met dit bestemmingsplan zal een goede beeldkwaliteit primair 
worden nagestreefd met het Beeldkwaliteitplan Loevestein derde fase (voor 
de ontwikkeling van het woongebied zal een specifiek op dat gebied gericht 
beeldkwaliteitplan worden ontwikkeld). De uitgangspunten van dit beleid 
zullen in de gronduitgiftevoorwaarden worden opgenomen. 
Daarnaast zal een specifiek welstandstoezicht plaatsvinden dat betrekking 
heeft op met name de volgende aspecten: 
- de architectuur van de woningen; 
- de individualiteit per onderscheiden straatwand (nokrichting, oriëntatie 

van gevels op de openbare ruimte); 
- het plaatsen van objecten in het water (steigers e.d.) en het materiaal-

gebruik van de oeverbeschoeiing. 

1.  5.  Waterhuishouding 

 Bij het uitvoeren van werken en werkzaamheden en het oprichten van 
bouwwerken langs de Opsterlandse Compagnonsvaart zal rekening 
moeten worden gehouden met een bebouwingsvrije afstand van 5 me-
ter uit de oever ingevolge de Vaarwegenverordening Friesland. Zo no-
dig zal hiervan bij de provincie ontheffing moeten worden verkregen. 

 

 Teneinde een goede waterhuishouding in het gebied te waarborgen, zal 
bij activiteiten die hierop inbreuk kunnen doen, overleg gepleegd wor-
den met het beherende waterschap. Tevens dienen deze activiteiten in 
overeenstemming te zijn met de actuele gemeentelijke doelstellingen. 

 
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 Beeldkwaliteit 
 
Bij de toepassing van nadere eisen en vrijstellingsbepalingen zullen, naast 
de in het bestemmingsplan gestelde voorwaarden en toetsingscriteria, de 
gestelde beeldkwaliteitseisen van het Beeldkwaliteitplan Loevestein derde 
fase van toepassing zijn. 
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2.  1.   2 Woonfunctie 
 
- Hoofdgebouwen - 
 

 Bij verbouw en uitbreiding c.q. vergroting van (bestaande) hoofdgebou-
wen zal in het algemeen de bebouwingsstructuur van de omgeving rich-
tinggevend zijn. 
Dit geldt tevens voor het bouwen van een hoofdgebouw dichter naar de 
zijdelingse perceelgrens. 
De bebouwing dient aan te sluiten op de ruimtelijke structuur en het 
daarmee samenhangende bebouwingspatroon van de omgeving. 

 

 De wijzigingsbevoegdheid om de bouwklassen te veranderen, kan uit-
sluitend worden toegepast, indien het gaat om een projectmatige invul-
ling van een bepaald gebied en waarvan de bouwmogelijkheden niet 
passend zijn binnen de gegeven bouwklasse. 
De wijzigingsbevoegdheid kan worden toegepast onder de voorwaarde 
dat bij de nieuwe verkavelingsopzet de stedebouwkundige uitgangspun-
ten die gelden voor het plangebied als geheel in stand blijven. 

 

 De vrijstelling voor het verhogen van de de goothoogte (al dan niet in 
combinatie met de vrijstelling voor het realiseren van een plat dak) kan 
worden toegepast bij het realiseren van een dakverdieping. Hierbij dient 
de dakverdieping een terugliggende bouwlaag te vormen ten opzichte 
van de daaronder gelegen bouwlagen. Bovendien dient het onder-
scheid tussen de onderbouw en de bovenbouw herkenbaar te blijven. 

  

 Het toepassen van de vrijstellingsbevoegdheid voor het realiseren van 
een plat dak in plaats van een kap of kapverdieping, mag niet leiden tot 
een afbreuk aan de samenhang het stedebouwkundige patroon van 
een bepaald gebied. 
Deze vrijstellingen worden in principe alleen verleend in het geval waar 
het gaat om een projectmatige invulling van een gebied of straatwand. 
In een aantal situaties kunnen de betreffende vrijstellingen voor inciden-
tele gevallen worden verleend, zoals de realisering van een serre (ver-
groting hoofdgebouw) met een plat dak, daar waar een kap vereist is. 
Bij de toepassing hiervan dient rekening te worden gehouden met de bij 
dit lid onder het eerste sterretje genoemde voorwaarden. 

 
- 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: 
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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. 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. 

 

 De situering van de bijgebouwen dient, indien een bouwperceel aan het 
water grenst, in principe op een afstand van minimaal 5,00 meter vanuit 
het water plaats te vinden. Bij vrijstelling kan hiervan worden afgeweken 
onder de voorwaarden dat dit vanuit stedebouwkundige en/of water-
huishoudkundige motieven aanvaardbaar kan worden geacht. 

 
- 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 be-
roep. Binnen de woonbestemmingen kan de vestiging van een kleinschali-
ge bedrijfsmatige activiteit aan huis aanvaardbaar worden geacht. Bij vesti-
ging hiervan dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 
- 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 ondersteuning (o.a. 
administratie) mogen maximaal 2 personen in dienst zijn. De bedrijfs-
technische of -economische noodzaak hiertoe moet worden aange-
toond; 

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

is, mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voor-
genomen activiteit niet onevenredig toenemen. Ook de verkeersdruk in 
de naaste omgeving mag niet onevenredig toenemen. 

 



blz 12   (Gorredijk – Uitbreiding Loevestein) 05-55-06 

 

Buro Vijn B.V. 

- Bouwen in of over het water - 
 
De vrijstelling ten behoeve van de bouw van steigers en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwwerken, zoals vlonders of plankieren, mag 
geen onevenredige afbreuk doen aan de doorvaartmogelijkheden in een 
gebied. Voorts zal de beoordeling voor het al dan niet toelaten hiervan 
worden beoordeeld aan de hand van het Beeldkwaliteitplan Loevestein 
derde fase. 
 
2.  1.   3 Vervolg uitbreiding Loevestein 
 
Na realisering van de derde fase wordt rekening gehouden met een verde-
re uitbreiding. Met het opnemen van een nader uit te werken bestemming 
ex artikel 11 WRO en een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO is 
hiervoor binnen dit plan de mogelijkheid geschapen. 
Met de ontwikkeling van de vervolgfasen zal niet voor het jaar 2005 worden 
begonnen, tenzij door bijstelling van het gemeentelijk Woningbouwpro-
gramma 1995-2005 anders kan worden bepaald. De eventuele bijstellingen 
dienen vooraf instemming van de provincie te verkrijgen. 
De uitwerking c.q. wijziging zal ten minste plaatsvinden binnen de algeme-
ne stedebouwkundige uitgangspunten, zoals die in lid 2.2.1 zijn opgeno-
men. In het gebied waarop de uit te werken bestemming ligt, wordt gedacht 
aan de realisering van een kleinschalige jachthaven met maximaal 50 aan-
legplaatsen. 
 
2.  1.   4 Voorzieningen 
 

 Ten behoeve van de realisering van een scholencomplex voor het ba-
sisonderwijs wordt in het plan via een wijzigings- dan wel uitwerkings-
bevoegdheid de mogelijkheid geboden. De bouw hiervan zal uitsluitend 
kunnen plaatsvinden in het geval als er elders in het dorp een (ba-
sis)school verdwijnt. 

 

 De vrijstelling ten behoeve van het realiseren van speel- en dagrecrea-
tieve voorzieningen in het agrarisch gebied kan uitsluitend worden toe-
gepast voor het realiseren van een speel- c.q. evenementenweide of 
een combinatie daarvan. Een en ander dient landschappelijk te worden 
ingepast en dient in zoveel mogelijk in het overgangsgebied van de be-
bouwing naar het open landschap worden gesitueerd. 

 
2.  1.   5 Opsterlandse Compagnonsvaart 
 
De wijzigingsbevoegdheid om de bestemming "Bos en park" en de be-
stemming "Agrarische doeleinden" te wijzigen in "Water" wordt uitsluitend 
toegepast ten behoeve van de verlegging van de Opsterlandse Compag-
nonsvaart. 
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2.  1.   6 Aanlegvergunningenstelsel 
 
Het beleid is gericht op versterking van de landschappelijke waarden door 
de aanleg van een park- c.q. overgangszone tussen het bestaande woon-
gebied en de uitbreiding van het woongebied Loevestein dat wordt geken-
merkt door het volgen van een noord-zuid gerichte kavelstructuur. 
Bepalend voor de toelaatbaarheid van vergunningsplichtige werken en 
werkzaamheden binnen deze groenelementen, zijn de gevolgen die deze 
hebben voor de landschappelijke waarden hiervan. 
Uitgangspunt bij het realiseren van de uiteindelijke groenstructuur is dat op 
voorhand reeds voldoende compensatie is ingebouwd in geval van kap e.d. 
(kap- en aanlegvergunning). 
 
2.  1.   7 Openbare nutsdoeleinden 
 

 Bij het bouwen van openbare nutsgebouwen is een zo weinig mogelijk 
opvallende situering uitgangspunt. Dit geldt niet voor door het publiek 
gebruikte openbare gebouwtjes (zoals telefooncellen). Alsdan wordt 
gestreefd naar een goede bereikbaarheid. 

 

 Bij de vrijstelling voor het plaatsen van masten dient rekening te worden 
gehouden dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij (bestaande) verti-
cale elementen, zoals gebouwen en bestaande masten. 

 
2.  1.   8 Waterhuishouding 
 
Bij activiteiten nabij schouwsloten dient rekening te worden gehouden met 
een obstakelvrije zone van 5,00 meter uit de oever van de schouwsloten, 
tenzij via overleg met het beherende waterschap een andere regeling is 
overeengekomen. 

2.  2.  Algemene criteria 

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

 Straat- en bebouwingsbeeld: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient gestreefd te worden naar het in stand houden 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 gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met het in stand houden c.q. tot-
stand-brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de aanwezig-
heid van voldoende privacy. 

 

 Verkeersveiligheid: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met het in stand houden 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 milieu-aspecten, zoals hin-
der voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. In het 
bijzonder dient bij de situering en omvang van milieubelastende functies 
(o.a. bedrijven) erop te worden gelet dat de uitbreiding of nieuwvesti-
ging van milieugevoelige functies (o.a. woningen) zo weinig mogelijk 
wordt beperkt. 
Omgekeerd dient bij uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige 
functies erop 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 

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

stemd voor: 
1. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-

huis-verbonden beroep; 
2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
3. tuinen en erven; 
met de daarbijbehorende: 
4. wegen; 
5. paden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. groenvoorzieningen; 
8. speelvoorzieningen; 
9. waterlopen en waterpartijen; 
10. aanleggelegenheid; 
11. 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. de afstand van een hoofdgebouw dan wel een blok van aan-

eengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens, 
zal ten minste 3,00 m bedragen; 

c. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal de 
maatvoering en het aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen 
voldoen aan de eisen die in het op de kaart aangegeven bouw-
schema zijn gesteld. 

 
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. indien in het bouwvlak de bouwklasse "I", "II" of "IV" is aange-
geven en een bouwperceel aan het water grenst, zal de afstand 
van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappin-
gen tot de aan het water grenzende bouwperceelgrens ten min-
ste 5,00 m bedragen; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bij-
gebouwen en de overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten 
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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; 

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

e. 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, gelden 

de volgende bepalingen: 
a. er mogen geen steigers en naar de aard daarmee gelijk te stel-

len bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de hoogte van oeverbeschoeiingen zal ten hoogste 0,40 m van-

af het peil bedragen; 
c. 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. 

 
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 de afstand van 
een hoofdgebouw dan wel een blok van aaneengebouwde hoofd-
gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind tot 2,00 
m; 

 
2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat, indien de gron-

den op de kaart zijn voorzien van de bouwklasse "II" of "III", de 
goothoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 
9,00 m; 

 
3. het bepaalde in lid B sub 1 sub c en toestaan dat, indien de gron-

den op de kaart zijn voorzien van de bouwklasse "I" of "II", de dak-
helling van een hoofdgebouw wordt verlaagd dan wel een hoofdge-
bouw (over een gedeelte) wordt voorzien van een plat dak; 
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4. het bepaalde in lid B sub 1 sub c en toestaan dat, indien de gron-
den op de kaart zijn voorzien van de bouwklasse "III" of "IV", de 
dakhelling van een hoofdgebouw wordt verhoogd tot 60°; 

 
5. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat, indien de gron-

den op de kaart zijn voorzien van de bouwklassen "I", "II", "III" of 
"IV", de oppervlakte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten 
hoogste 150 m²; 

 
6. 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 
of vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of 
het verlengde daarvan wordt gebouwd, mits: 
- de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een 
verkregen hogere grenswaarde; 

 
7. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de afstand van 

een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping tot de aan 
het water grenzende bouwperceelgrens worden verkleind; 

 
8. vervallen 

 
9. het bepaalde in lid B sub 2 onder c 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; 
 

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; 

 
11. het bepaalde in lid B sub 3 onder a en toestaan dat steigers en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde worden gebouwd, mits: 
- de hoogte ten hoogste 1,50 m zal bedragen. 

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

17 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de-

tailhandel; 
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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; 

4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlak-
te: 
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 17 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 gron-
den. 

 
2. het bepaalde in lid E sub 3 juncto artikel 17 lid A en toestaan dat de 

gebouwen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfs-
matige activiteiten die zijn genoemd in de bijlage, 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. 

 
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 op de kaart aangegeven bouwklassen onderling kunnen gewij-

zigd, mits: 
- de betreffende bouwklassen op de kaart worden aangebracht. 
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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 ruimte voor een aan-

huis-verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
die zijn genoemd in de bijlage; 

2. aa- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
3. tuinen en erven; 
4. wegen; 
5. paden; 
6. openbare nutsgebouwtjes, telefooncellen en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen gebouwtjes; 
7. gebouwen ten behoeve van onderwijsdoeleinden; 
8. parkeervoorzieningen; 
9. groenvoorzieningen; 
10. speelvoorzieningen; 
11. water; 
12. aanleggelegenheid; 
13. bruggen, duikers en/of dammen; 
met de daarbijbehorende: 
14. terreinen; 
15. 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 hoofdgebouwen gelden de volgende bepalin-

gen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 1 genoemde 

gebouwen worden gebouwd; 
b. de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 15,00 m bedragen; 
c. de dakhelling van de gebouwen zal ten hoogste 60° bedragen. 

 
2. 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 per hoofdgebouw zal ten hoog-
ste 150 m² bedragen; 

b. vervallen; 
c. de dakhelling zal ten hoogste 80° bedragen; 
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3. Voor het bouwen van de in lid A sub 6 genoemde gebouwtjes geldt 
de volgende bepaling: 
- de inhoud per gebouwtje zal ten hoogste 75 m3 bedragen. 

 
4. Voor het bouwen van de in lid A sub 7 genoemde gebouwen geldt 

de volgende bepaling: 
- de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 6,00 m bedragen. 

 
5. 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 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 terinzageleg-
ging geen zienswijzen tegen het ontwerp-uitwerkingsplan zijn in-
gebracht. 
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Artikel 6: Woonhuizen 

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

voor: 
1. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-

huis-verbonden beroep; 
2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
3. tuinen en erven; 
alsmede in beperkte mate voor: 
4. wegen; 
5. paden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. groenvoorzieningen; 
8. water; 
met de daarbijbehorende: 
9. 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. per bouwvlak zal ten hoogste één vrijstaand hoofdgebouw wor-

den gebouwd; 
d. de maatvoering van een hoofdgebouw zal voldoen aan de eisen 

die in het volgende bouwschema zijn gesteld: 
 

goothoogte dakhelling 

maximaal max. min. 

4,50 m 30° 60° 

 
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: 
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- 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 bij-
gebouw 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 de 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 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, mits: 
- de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een 
verkregen hogere grenswaarde; 

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

van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0°; 
 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat de dakhelling 
van hoofdgebouwen wordt verhoogd tot 80°; 

 
4. 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 
of vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of 
het verlengde daarvan wordt gebouwd, mits: 
- de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een 
verkregen hogere grenswaarde; 

 
5. vervallen 
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6. 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; 
 

7. het bepaalde in lid B sub 2 onder c 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 

17 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de-

tailhandel; 
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; 

4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlak-
te: 
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 17 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 gron-
den. 

 
2. het bepaalde in lid E sub 3 juncto artikel 17 lid A en toestaan dat de 

gebouwen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfs-
matige activiteiten die zijn genoemd in de bijlage, mits: 
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- 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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Artikel 7: Bos en park 

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

voor: 
1. groenvoorzieningen; 
2. plantsoenen; 
3. waterlopen en waterpartijen; 
4. paden; 
5. voorzieningen ten behoeve van dagrecreatief medegebruik; 
6. woonhuizen en daarbijbehorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een 
aan-huis-verbonden beroep, indien de gronden op de kaart zijn 
voorzien van de aanduiding "park-wonen"; 

7. volkstuinen en een daarbijbehorend gebouw, indien de gronden op 
de kaart zijn voorzien van de aanduiding "volkstuinen toegestaan"; 

8. speelvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
9. nutsvoorzieningen; 
10. tuinen en erven; 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
en, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "ont-
sluitingsweg", zijn de gronden tot 2007 mede bestemd voor: 
12. ontsluitingswegen en de daarbijbehorende bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde. 
 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 6 genoemde hoofdgebouwen 

gelden de volgende bepalingen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden ge-

bouwd; 
b. per gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "park-

wonen", zal ten hoogste één vrijstaand hoofdgebouw worden 
gebouwd; 

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

d. de oppervlakte van een hoofdgebouw zal ten minste 120 m² be-
dragen. 

 
2. Voor het bouwen van de in lid A sub 6 genoemde aan- en uitbou-

wen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalin-
gen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijge-

bouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 
70 m² bedragen, met inachtneming van de volgende bepaling: 
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- 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; 

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

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

 
3. Voor het bouwen van het in lid A sub 7 genoemde gebouw gelden 

de volgende bepalingen: 
a. het aantal gebouwen zal ten hoogste één bedragen; 
b. de oppervlakte van het gebouw zal ten hoogste 50 m² bedra-

gen; 
c. de goothoogte van het gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedra-

gen; 
d. de dakhelling van het gebouw zal ten hoogste 60° bedragen. 

 
4. 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 "natuurstroomcen-
trale toegestaan", de hoogte van zonne-energiemasten ten 
hoogste 15,00 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. vervallen 
 

2. het bepaalde in lid B sub 2 onder a 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; 
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b. ten aanzien van het gebruik van gebouwen het bepaalde in lid F 
sub 4 en lid G sub 2 onverminderd van toepassing blijft; 

 
3. 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. 

 
Aanlegvergunningen 
 
E. 1. Indien de gronden op de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding 

"volkstuinen toegestaan", is het verboden zonder of in afwijking van 
een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning), de volgende werkzaamheden uit te voeren: 
- het kappen en rooien van bomen en beplanting; 

 
2. Het bepaalde in lid E sub 1 is niet van toepassing op werken, geen 

bouwwerken zijnde of werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden 

van het plan. 
 
Strijdig gebruik 
 
F. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

17 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de-

tailhandel; 
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; 

4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlak-
te: 
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 
 
G. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid F sub 1 juncto artikel 17 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; 
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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 gron-
den. 

 
2. het bepaalde in lid F sub 3 juncto artikel 17 lid A en toestaan dat de 

gebouwen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfs-
matige activiteiten die zijn genoemd in de bijlage, 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. 

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

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
- de aanduiding "park-wonen" op de kaart wordt aangebracht, mits: 

- deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen 
het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijzi-
ging t.b.v. park-wonen van toepassing". 

  



05-55-06 (Gorredijk – Uitbreiding Loevestein) blz 29 

 

Buro Vijn B.V. 

Artikel 8: Agrarische doeleinden 

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

bestemd voor: 
1. cultuurgrond; 
2. houtsingels; 
3. beplanting; 
4. sloten en bermen; 
en in beperkte mate voor: 
5. paden; 
6. wegen en straten; 
7. nutsvoorzieningen; 
8. tuinen en erven; 
met de daarbijbehorende: 
9. 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. 

 
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 en toestaan dat niet voor bewoning be-
doelde gebouwtjes worden gebouwd ten behoeve van de uitoefe-
ning van een agrarisch bedrijf, zoals een zomermelkstal, een tank-
opslag of een naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtje, 
mits: 
a. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 150 m³ zal bedragen; 
b. de goothoogte van de gebouwtjes niet meer dan 3,00 m zal be-

dragen; 
c. de hoogte van de gebouwtjes niet meer dan 4,50 m zal bedra-

gen. 
 



blz 30   (Gorredijk – Uitbreiding Loevestein) 05-55-06 

 

Buro Vijn B.V. 

2. het bepaalde in lid A en toestaan dat bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde ten behoeve van speelvoorzieningen worden gebouwd. 

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

17 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
- het gebruik van de gronden en bouwwerken voor recreatieve doel-

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

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid E juncto artikel 17 lid A en toestaan dat de gron-

den en bouwwerken worden gebruikt voor dagrecreatieve doelein-
den. 
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Artikel 9: 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; 
7. bruggen, duikers en/of dammen; 
8. nutsvoorzieningen; 
en in beperkte mate voor: 
9. tuinen en erven; 
met de daarbijbehorende: 
10. 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 10: Doeleinden van water en verblijf 

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

gronden zijn bestemd voor: 
1. waterlopen en waterpartijen; 
2. waterhuishoudkundige doeleinden; 
3. voet- en rijwielpaden; 
4. groenvoorzieningen; 
5. speelvoorzieningen; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. bruggen, duikers en/of dammen; 
8. aanleggelegenheid; 
9. nutsvoorzieningen; 
alsmede in beperkte mate voor: 
10. tuinen en erven; 
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. er mogen geen steigers en naar de aard daarmee gelijk te stel-

len bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de hoogte van oeverbeschoeiingen zal ten hoogste 0,40 m van-

af het peil bedragen; 
c. 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: 
- het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat steigers en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, worden gebouwd, mits: 
- de hoogte ten hoogste 1,50 m zal bedragen. 
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Artikel 11: Water 

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

1. waterlopen; 
2. bermen en beplanting; 
en in beperkte mate voor: 
3. groenvoorzieningen; 
4. kaden en oevers; 
5. bruggen, duikers en/of dammen; 
6. aanleggelegenheid; 
7. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
8. 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. er mogen geen steigers en naar de aard daarmee gelijk te stel-

len bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. 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: 
- het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat steigers en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, worden gebouwd, mits: 
- de hoogte ten hoogste 1,50 m zal bedragen. 

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

17 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
- het gebruik van de gronden en bouwwerken voor permanente aan-

leggelegenheid. 
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3. OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 12: 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 13: Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen 
van stedenbouwkundige 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 stedenbouwkun-

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

portleidingen; 
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
f. de ruimte tussen bouwwerken; en 
g. erf- en terreinafscheidingen. 
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Artikel 14: Algemene vrijstellingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde 
in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 
1. de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen 

en percentages tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en per-
centages; 

 
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 nutsgebouwtjes, 

wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, 
gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletge-
bouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden 
gebouwd, mits: 
- de inhoud per gebouwtje ten hoogste 75 m3 zal bedragen; 

 
5. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat een gebouwtje wordt ge-

bouwd ten behoeve van het houden van dieren of het kweken van plan-
ten, zoals een volière of een groentekas, mits: 
c. de oppervlakte van een gebouwtje ten hoogste 15 m² zal bedragen; 
d. de goothoogte van een gebouwtje ten hoogste 3,00 m zal bedra-

gen; 
e. de dakhelling van een gebouwtje ten hoogste 60° zal bedragen; 

 
6. het bepaalde in de artikelen 4, 6, 7, 9 en 10 en toestaan dat gebouwtjes 

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; 

 
7. het bepaalde in artikel 4 en in de artikelen 6 tot en met 11 ten aanzien 

van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan 
dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt ver-
groot tot ten hoogste 10,00 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; 
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9. 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; 

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

nen 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 15: Wijzigingsbevoegdheden 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde 
in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
 
1. de bestemmingen "Bos en park" en "Agrarische doeleinden" worden 

gewijzigd in de bestemming "Water", mits: 
- na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 11 van toepassing zijn; 
 
2. de bestemming "Agrarische doeleinden" wordt gewijzigd in de bestem-

ming "Woondoeleinden" en/of "Doeleinden van verkeer en verblijf", 
mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 4 c.q. 10 van toepassing zijn; 
b. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het 

gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijziging naar 
wonen toegestaan"; 

 
3. de gronden tevens worden bestemd voor bouwwerken ten behoeve van 

onderwijsdoeleinden. 
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Artikel 16: Procedureregels 

A. Op de voorbereiding van een besluit tot vrijstelling ex artikel 15 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals deze in het bestemmingsplan 
zijn opgenomen, is de volgende procedure van toepassing: 
1. Een ontwerpbesluit tot vrijstelling, waarbij toepassing wordt gege-

ven aan het bepaalde in artikel 15 WRO, ligt, met bijbehorende 
stukken, gedurende 2 weken ter secretarie ter inzage. 

2. Burgemeester en Wethouders geven van de terinzagelegging te vo-
ren in één of meer dag-, nieuws- huis-aan-huisbladen, of op andere 
geschikte wijze kennis. 

3. De bekendmaking houdt mededeling in tot indienen van zienswij-
zen. 

4. Gedurende de onder 1 genoemde termijn kunnen belanghebbenden 
bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen 
tegen het ontwerpvrijstellingsbesluit. 

 
B. Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking op grond van artikel 

5, alsmede een besluit tot wijziging op grond van de artikelen 4 lid G, 7 
lid H en artikel 15 is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht geregelde procedure van toepassing. 
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Artikel 17: 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 
redenen 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 18: 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 
enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande af-
wijkingen 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. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-

paalde in lid A, dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet mo-
gen worden vergroot en toestaan dat een éénmalige vergroting plaats-
vindt van de inhoud van in lid A toegelaten bouwwerken met ten hoog-
ste 10%. 

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

onherroepelijk worden van dit plan mag worden voortgezet of gewijzigd, 
zolang 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 ter inzage legging van het ontwerp van dit plan, doch 
zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan. 

 
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 19: Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel 17 lid A 
ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken, 
en van het bepaalde in 
artikel  7 lid E 
ten aanzien van het uitvoeren van werken en werkzaamheden, 
wordt als strafbaar feit aangemerkt in de zin van 
artikel 1a sub 2° van de Wet op de economische delicten. 
  



05-55-06 (Gorredijk – Uitbreiding Loevestein) blz 43 

 

Buro Vijn B.V. 

Artikel 20: Slotbepaling 

 
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 
 
Voorschriften deel uitmakende van het 
bestemmingsplan Gorredijk - Uitbreiding Loevestein, zoals aangepast 
bij de thematische herziening bestemmingsplannen, gemeente Opster-
land. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 mei 2000. 
en, voorzover in grijstint aangegeven, 
aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2007. 
 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
...................... 

De griffier, 
 
 
 

...................... 
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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 
 
Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het bestemmingsplan Gorredijk - Kom, zoals aangepast bij de thema-
tische herziening bestemmingsplannen, van de gemeente Opster-
land; 

2. de kaart: 
de kaart van het bestemmingsplan Gorredijk - 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. gevelbouwgrens: 
de op de kaart als zodanig aangegeven bouwgrens; 

12. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelf-
standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 
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13. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

14. bebouwingspercentage: 
een in de voorschriften of op de kaart aangegeven percentage dat de 
grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag wor-
den bebouwd; 

15. 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; 

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

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

18. 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; 

19. 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; 

20. aangebouwd bijgebouw: 
een aan het (hoofd)gebouw aanwezig gebouw, dat zowel ruimtelijk 
als functioneel ondergeschikt is aan en ten dienste staat van dat 
(hoofd)gebouw; 

21. 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; 

22. overkapping: 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt 
zonder dan wel met ten hoogste één wand; 
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23. 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; 

24. woongebouw: 
een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk 
boven elkaar gelegen woningen / appartementen omvat, veelal ge-
kenmerkt door één (of meer) gemeenschappelijke toegang(en) en dat 
qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan wor-
den; 

25. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 
één afzonderlijk huishouden; 

26. woonschip: 
een zich in het water bevindend, hoofdzakelijk niet voor varen be-
doeld object; 

27. bedrijfswoning/dienstwoning: 
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; 

28. appartement: 
het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijke woongele-
genheid in een groter gebouw; 

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

30. 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; 

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. winkel: 
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk 
bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel; 

34. supermarkt: 
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk 
bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel in voedings- en 
genotmiddelen; 

35. verkoopvloeroppervlakte: 
de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte 
ten behoeve van de detailhandel; 

36. 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; 

37. 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; 

38. 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; 

39. 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; 

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

41. horecabedrijf categorie A: 
een aanloopgericht horecabedrijf, zijnde een horecabedrijf dat is ge-
richt op het verstrekken van dranken en etenswaren aan met name 
bezoekers van centrumvoorzieningen, zoals ijssalons, croissanterieën 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen horecabedrijven; 
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42. horecabedrijf categorie B: 
een restaurant en/of een café-restaurant, zijnde een horecabedrijf dat 
voornamelijk is gericht op het verstrekken van maaltijden; 

43. horecabedrijf categorie C: 
een cafetaria en/of snackbar, zijnde een horecabedrijf waar de bedrijfs-
uitoefening hoofdzakelijk is gericht op het tegen vergoeding verstrek-
ken van eenvoudige etenswaren en dranken, met een in het algemeen 
gespreide bezoekersfrequentie gedurende een groot deel van de dag 
en avond, waarbij de bedrijvigheid zich zowel in als om de lokaliteit vol-
trekt; 

44. horecabedrijf categorie D: 
een café en/of bar, zijnde een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening 
hoofdzakelijk is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van dran-
ken, met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de 
avond, waarbij de bedrijvigheid zich voornamelijk binnen de lokaliteit 
voltrekt; 

45. horecabedrijf categorie E: 
 een bar-/dancing, zijnde een horecabedrijf, waar tevens gelegenheid 

wordt geboden tot dansen, en een naar de aard en invloed op de 
omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijven, zoals dis-
cotheken en nachtclubs; 

46. horecabedrijf categorie F: 
een hotel en/of pension, al dan niet in combinatie met een restaurant 
of een café-restaurant zijnde een horecabedrijf waar de bedrijfsuit-
oefening hoofdzakelijk is gericht op het tegen vergoeding verstrekken 
van logies; 

47. prostitutiebedrijf: 
 een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig,             
 of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht.   
 Onder een prostitutiebedrijf wordt in ieder geval verstaan: een erotische   
 massagesalon, een sekstheater, een bordeel of een parenclub, of een 
daarmee   
 gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar; 

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

49. kantine: 
een ruimte waarin de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen ver-
goeding verstrekken van maaltijden, eenvoudige etenswaren en 
dranken; 
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50. snack-kiosk: 
een gebouw waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op 
het tegen vergoeding verstrekken van eenvoudige etenswaren en 
dranken, waarbij de verkoop zich uitsluitend aan het loket voltrekt; 

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

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; 

52. cultuurgrond: 
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden; 

53. dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

54. kap: 
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt; 

55. geluidbelasting: 
de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai of een industrie-
terrein: 

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

b. geluidbelasting vanwege een industrieterrein: 
de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op 
een bepaalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke inrich-
tingen en toestellen, aanwezig op het industrieterrein, het geluid 
van niet tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen op het 
terrein daaronder niet begrepen, zoals bedoeld in de Wet ge-
luidhinder; 

56. voorkeursgrenswaarde: 
de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks 
kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder, het Besluit Grenswaar-
den binnen zones langs wegen en/of het Besluit grenswaarden bin-
nen zones rond industrieterreinen; 

57. 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, het Besluit grens-
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waarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit grenswaarden 
binnen zones rond industrieterreinen; 

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

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

60. risicovolle inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid in-
richtingen milieubeheer een grenswaarde, richtwaarde voor het risico 
c.q. een risi-coafstand moet worden aangehouden bij het in het be-
stemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objec-
ten; 

61. risicogevoelig bouww erk c.q. object: 
een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen milieubeheer, dat kan worden aangemerkt in de zin van 
dat besluit als een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object; 

62. 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; 

63. 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; 

64. 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; 
 



blz 8   (Gorredijk – Kom) 05-55-06 

 

Buro Vijn B.V. 

65. nutsvoorzieningen: 
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, 
water- en electriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen 
van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen trans-
formatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmas-
ten. 
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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 
boeiboord 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 bovenzijde 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 tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens: 
de kortste afstand tot enig punt van een gebouw tot de (zijdelingse) 
bouwperceelgrens. 
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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.  Bestaande bebouwing 

 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 bebouwing en woonomgeving. 

 

 Gebouwen die als monument zijn aangewezen op grond van de Monu-
mentenwet, zullen op basis van deze wet worden beschermd. 

 

 Gestreefd zal worden 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). 

 

 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. 

 

 In het centrum dient in principe te worden voorkomen dat bewinkeling 
aan de achterstraten c.q. de achtererven plaats vindt. De bewinkeling 
zal uitsluitend op de Hoofdstraat georiënteerd zijn. 

1.  2.  Ruimtelijk waardevol gebied 

 Het beleid is gericht op het behoud en (waar mogelijk) versterken van 
de oude bebouwingslinten in het centrumgebied in de vorm van de lint-
vormige structuur langs de vaart en langs de Hoofdstraat met een vrij-
wel gesloten gevelwand. 

 

 Het behoud van de karakteristieke bruggen en sluizen is uitgangspunt. 

1.  3.  Herinrichtingsgebieden centrum (zie figuur 1). 

1.  3.  1 Gebied Stationsweg 
 
In de uitloper van het centrum langs de Stationsweg is het beleid gericht op 
de herontwikkeling ter ondersteuning van het centrum. 
Voor het gedeelte direct ten noorden van de Schansburg met uitzondering 
van de kerk is een uitwerkingsverplichting ex artikel 11 opgenomen en voor 
het overige gebied een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO. 
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Figuur 1: Centrum Gorredijk e.o. / herinrichtingsgebieden 

De uitwerkingsverplichting c.q. de wijzigingsbevoegdheid kan worden toe-
gepast met inachtneming van de volgende uitgangspunten: 
╍ de realisering van een hoog ruimtelijk kwaliteitsniveau; 
╍ versterking van het historische karakter van Gorredijk; 
╍ de herinvulling moet passend zijn bij de centrumontwikkelingen; 
╍ versterking van de stedebouwkundige samenhang door het beter op el-

kaar afstemmen van bebouwing; 
╍ behoud van een goede bereikbaarheid van het centrum; 
╍ aanleg van extra parkeerruimte ten behoeve van het centrum. 
Het herstructureringsgebied bestaat uit 2 elementen, waarvoor de volgende 
ruimtelijk-functionele uitgangspunten zullen gelden: 
 
2. Pand Schansburg en overige bebouwing aan noordzijde weg 

Schansburg  
 
Op deze locatie is de realisering van kantoren op de begane grond met 
woningen daarboven uitgangspunt. Gestreefd wordt naar een goede pre-
sentatiemogelijkheid vanaf met name de Hoofdstraat (zichtlocatie). 
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Die presentatie zal zich uiten in een hoogwaardige stedebouwkundige en 
architectonische kwaliteit van de bebouwing die minimaal dient te voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 
╍ de aanwezigheid van verwantschap met de historische bebouwings-

kenmerken van het gebied; 
╍ een geleding van de bebouwing welke aansluit op de bestaande c.q. 

historische bebouwingskenmerken; 
╍ een zodanige vormgeving dat de bebouwing de entree van het cen-

trumgebied zal uitstralen. 
 
2. Het woongebied 
 
Achter de nieuw te projecteren bebouwing achter de Schansburg is invul-
ling van een appartementencomplex uitgangspunt, waarbij de volgende 
randvoorden gelden: 
╍ de gebouwen worden gesitueerd in een groene setting (hagen, bomen 

en groen); 
╍ de ontsluiting zal plaatsvinden vanaf de Compagnonsstrjitte; 
╍ er zal worden voorzien in ruime parkeergelegenheid, welke voor zowel 

de bewoners als voor de nabijgelegen (centrum)voorzieningen is be-
doeld. De bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen zal hierop wor-
den afgestemd. 

 
1.  3.  2 Schansburg Zuid 
 
Voor het gebied Schansburg Zuid is het beleid gericht op de verbetering 
van de ruimtelijke situatie in combinatie met de verbetering van de winkel-
functie in het centrum. Ook wordt gedacht aan de versterking van de hore-
cafunctie, via realisering van bijvoorbeeld een restaurant. 
Ten behoeve hiervan wordt een ruimtelijke visie ontwikkeld, waarbij uit-
gangspunt is dat de historische kenmerken van het gebied weer terug zul-
len komen (Schansburg, Schansburglaantje). Met het oog hierop is in het 
plan een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO opgenomen die herin-
richting van het gebied mogelijk maakt. Voorwaarde bij de uitwerking is dat 
het aantal parkeerplaatsen niet mag verminderen. 
 
1.  3.  3 Gebied de Skâns 
 
In het gebied van de Rabobank en De Skâns is het beleid gericht op ver-
sterking van de dienstverlenende functies. 
Uitbreiding van het bankgebouw en de daarbijbehorende voorzieningen 
kan in de richting van de Jan Eisengastrjitte plaatsvinden. Ten behoeve van 
De Skâns kan worden voorzien in extra parkeermogelijkheden op de hoek 
Jan Eisengastrjitte-Loaijersstrjitte. 

1.  4.  Beeldkwaliteit 

Door middel van het welstandstoezicht zullen extra eisen worden gesteld 
aan de situering, vormgeving en materiaalgebruik van de bebouwing, 
waarbij het bestaande bebouwingsbeeld uitgangspunt is.  
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Ten behoeve van een goede beeldkwaliteit zal een specifiek afgestemd 
welstandstoezicht plaatsvinden dat is geformuleerd in de Welstandsnota. 

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. Indien uit gegevens dan wel onderzoek blijkt dat er sprake is 
van (een) beschermde soort(en) en het bouwwerk en/of de activiteit be-
schadiging of vernieling van voortplantings- of rust-plaatsen dan wel ont-
worteling of vernieling veroorzaakt, zal de betreffende (bouw)werk-
zaamheid c.q. activiteit pas kunnen plaatsvinden na ontheffing krachtens 
de Flora- en Faunawet. Bij de beoordeling van deze ontheffing is de Habi-
tatrichtlijn toetsingskader. 

1.  6.  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 uitgangs-
punt voor de inrichting van het gebied, voor zover het betreft gemeentelijke 
werken (verkeer- en infrastructuur, rioleringsstelsel, het plaatsen van zon-
ne-energiemasten, e.d.). Naast het duurzaam inrichten van de woonomge-
ving zal ook de duurzame bouw van de woningen zoveel mogelijk worden 
gestimuleerd. Voorzover de realisering in handen is van individuele particu-
lieren, zal dit worden gedaan via de gemeentelijke subsidieverordening 
Duurzaam Bouwen (d.d. 2 november 1998). 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 bouwen. 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.  7.  Vaarwegen / Waterhuishouding 

 Bij het uitvoeren van werken en werkzaamheden en het oprichten van 
bouwwerken langs de Opsterlandse Compagnonsvaart zal rekening 
moeten worden gehouden met een bebouwingsvrije afstand van 5 me-
ter en een toetsingsafstand van 10 meter uit de oever ingevolge de 
Vaarwegenverordening Friesland. Zo nodig zal hiervan bij de provincie 
ontheffing moeten worden verkregen. 

 

                                                
1) Duurzaam bouwen houdt in dat in alle fasen van het bouwproces, dus van 

initiatief- tot beheerfase, het milieuaspect een vaste plaats in de besluitvor-
ming krijgt. Het is erop gericht ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mili-
euproblemen ontstaan, zowel hier als elders, zowel nu als in de toekomst. 
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 Teneinde een goede waterhuishouding in het gebied te waarborgen, zal 
bij activiteiten die hierop inbreuk kunnen doen, overleg gepleegd wor-
den met het beherende waterschap, met name daar waar het hoofdwa-
terlossingen betreft. De bestaande waterlopen en waterpartijen dienen 
te worden gehandhaafd dan wel te worden vergroot, teneinde voldoen-
de oppervlaktewater met een bergingsfunctie te creëren. 

 
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 Ruimtelijk waardevol gebied 
 
De vrijstelling voor het bouwen van een gevel achter de gevelbouwgrens 
mag uitsluitend worden verleend, indien geen onevenredige verstoring op-
treedt in de karakteristieke gesloten gevelwand waarin de betreffende gevel 
zich bevindt. 
 
2.  1.  2 Woonfunctie 
 
- Hoofdgebouwen - 
 

 Bij verbouw en uitbreiding van hoofdgebouwen, zal in het algemeen de 
bebouwingsstructuur van de omgeving richtinggevend zijn. 
De bebouwing dient aan te sluiten op de ruimtelijke structuur en het 
daarmee samenhangende bebouwingspatroon van het dorp. 
 

 In het gebied van en rond het senioren- en zorgcomplex De Miente 
wordt via het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid de mogelijk-
heid geboden voor herinrichting van het gebied in combinatie met 
maatschappelijke en dienstverlenende functies. De wijziging kan alleen 
worden verleend onder de voorwaarde dat zowel in ruimtelijke als in 
functionele zin integratie in het bestaande woongebied plaatsvindt. 

 
- Bouw van 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; 

╌ de vrijstelling om gedeeltelijk buiten het bouwvlak c.q. bijgebouwen-
gebied te bouwen, kan worden toegepast onder de voorwaarde dat 
de beleving van de parkruimte naar de privétuinen niet wordt ver-
stoord. 
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In het algemeen zal een bebouwingsvrije zone van 3 tot 5 meter vanaf 
de perceelgrens die grenst aan een park in acht worden genomen; 

╌ bij een vrijstelling voor extra vergroting van aan- en uitbouwen, bij-
gebouwen of overkappingen wordt gelet op de volgende aspecten: 
- 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 hoofdgebouw af-
gewezen moet worden, gelet op het straat- en bebouwingsbeeld; 

- bij vergroting ten behoeve van de woonfunctie moet aantoonbaar 
zijn dat het gebruik van de uitbreiding voor langere termijn ge-
koppeld blijft aan de woonfunctie; 

- vervallen; 
- de vrijstelling om de goothoogte van een aan- of uitbouw of 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 ver-
sterking van een straat of straatwand. 

 

 De vrijstelling voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak bij 
woongebouwen en woon- en zorgcentra is uitsluitend bedoeld voor on-
dergeschikte gebouwen, zoals bergingen en/of garageboxen. 

 
- 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 be-
roep. 
Binnen de gronden met uitsluitend een woonbestemming kan de vestiging 
van een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit aanvaardbaar worden ge-
acht. De vestiging hiervan moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
╍ 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 moet worden uitgeoefend door in ieder geval de 

hoofdbewoner(s) van de woning. Ten behoeve van ondersteuning (o.a. 
administratie e.d.) mogen maximaal 2 extra personen in dienst zijn. De 
bedrijfstechnische of –economische noodzaak hiertoe dient te worden 
aangetoond; 

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

is, mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voor-
genomen activiteit niet onevenredig toenemen. Ook de verkeersdruk in 
de naaste omgeving mag niet onevenredig toenemen. 
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- Nieuwe woningbouw / herstructurering - 
 

 De extra woningbouw die tot stand kan komen via het toepassen van 
de verschillende wijzigingsbevoegdheden dient in overeenstemming te 
zijn met de getallen uit het Woonplan gemeente Opsterland.In het geval 
dat de woningbouwaantallen worden overschreden, dient de provincie 
hier vooraf mee in te stemmen. 

 

 De wijzigingsbevoegdheid om de situering van de bestemmingsvlakken 
“Woondoeleinden B”, “Groenvoorzieningen” en “Doeleinden van ver-
keer en verblijf” te wijzigen kan gebruikt worden in gebieden die inge-
volge figuur 2 voor herstructurering in aanmerking komen. 

 
2.  1.  3 Voorzieningen en bedrijven 
 
- Algemeen - 
 

 Wanneer een maatschappelijke functie, een horeca- of een bedrijfs-
functie wordt beëindigd, dan kan een bestemmingswijziging naar wonen 
worden gerealiseerd. Deze wijzigingsbevoegdheid is primair bedoeld 
voor hergebruik van de bestaande gebouwen. Indien een woonfunctie 
in de bestaande bebouwing redelijkerwijs niet mogelijk is, kan herinvul-
ling plaatsvinden. 

 

 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. 

 
- Centrumgebied - 
 

 De vrijstelling van de bebouwingsbepalingen om het binnen het bouw-
vlak gelegen gedeelte van het bouwperceel volledig te bebouwen dan 
wel het buiten het bouwvlak bouwen, zal in het algemeen kunnen wor-
den toegestaan, indien het om een bedrijfstechnisch aantoonbare 
noodzaak tot uitbreiding gaat. De vrijstelling wordt uitsluitend verleend, 
indien de ruimtelijke situatie dit toelaat. Verder moet aangetoond wor-
den gehouden dat voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. 
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 De wijzigingsbevoegdheid om de aanduiding "grootschalige detailhan-
del in voedings- en genotmiddelen toegestaan" te verruimen, op de 
kaart aan te brengen en/of van de kaart de verwijderen, kan worden 
toegepast bij uitbreiding van een supermarkt dan wel bij verplaatsing. 
Een extra supermarkt wordt uitsluitend toegestaan, indien uit een dis-
tributie planologisch onderzoek (DPO) blijkt dat vestiging niet leidt tot 
een verstoring van de overige distributieve voorzieningen in het cen-
trum van Gorredijk en geen verstoring optreedt van de gewenste detail-
handelsstructuur in Gorredijk. 

 

 De vrijstelling om aanloopgerichte horeca toe te staan wordt uitsluitend 
verleend, indien het gaat om een horecafunctie die een meerwaarde 
vormt op de bestaande horecafuncties in het centrumgebied. 

 
- Bedrijvigheid buiten het centrum 
 

 Bij bestaande bedrijven buiten het centrum, niet zijnde dienstverlenen-
de bedrijven, zoals een bank of een verzekeringsagentschap, wordt er-
naar gestreefd deze zoveel mogelijk aan het ruimtelijk beeld te onttrek-
ken door de bedrijfsbebouwing en opslagterreinen e.d. zoveel mogelijk 
op achterterreinen te plaatsen. 

 

 Indien een uitbreiding van een bedrijf plaatsvindt die zich naar de weg-
zijde manifesteert, zal het moeten gaan om het onderbrengen van de 
minder hinder veroorzakende onderdelen van een bedrijf (kantoor, be-
drijfswoning e.d.). 

 

 Een vrijstelling om de bedrijfsbebouwing gedeeltelijk buiten het bouw-
vlak te realiseren, wordt slechts verleend indien de uitbreiding qua af-
metingen ondergeschikt is ten opzichte van de oppervlakte van het 
bouwvlak. Voorts dient er een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak 
tot uitbreiding aanwezig te zijn. 

 

 Bij bedrijfsbeëindiging van hinderlijke bedrijven, welke als niet-passend 
worden beschouwd op de betreffende locatie, is invulling door middel 
van een lichtere vorm van bedrijvigheid, dan wel een woonfunctie uit-
gangspunt. Hiervoor kan de wijzigingsbevoegdheid binnen de bestem-
ming “Bedrijfsdoeleinden” om een bedrijfsaanduiding van de kaart te 
verwijderen, c.q. een wijziging naar wonen worden toegepast.  

 
- Horecadoeleinden 
 

 De ontwikkeling in de horeca wordt als volgt getoetst: 
1. het streven is in principe gericht op het handhaven van de horeca-

voorzieningen op de bestaande locaties; 
2. de beoordeling voor nieuwvestiging dan wel functieverandering naar 

een zwaardere categorie van een horecabedrijf wordt beoordeeld 
aan de hand van de effecten op de woonomgeving. 

Voor het overige gelden hier dezelfde criteria als voor de toelaatbaar-
heid van winkels en bedrijven. 
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 Figuur 2:  Herstructureringsgebieden 
 
- Maatschappelijke en dienstverlenende functies - 

 

 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. De-
ze 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. De-
ze dienstverlenende functie kan eveneens naast de maatschappelijke 
functie worden uitgeoefend, zodat er een combinatie van deze functies 
ontstaat.  
Voorwaarde is steeds dat geen onevenredige hinder voor omliggende 
woningen optreedt. 
 

 Lukt ook dit niet, dan zal worden gestreefd naar een woonfunctie. Hier-
voor 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.  4 Waardevolle houtsingels 
 
De aanlegvergunning ten aanzien van het (gedeeltelijk) verwijderen van 
houtsingels kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de landschappelijke waarden van met name het agrari-
sche gebied achter de Hegedyk. 
  
2.  1.  5 Nutsvoorzieningen 
 

 Bij de situering van bouwwerken zal erop worden gelet, dat geen one-
venredige afbreuk zal worden gedaan aan een doelmatig en veilig func-
tioneren van nutsleidingen. 

 

 Bij de vrijstelling voor het plaatsen van masten dient er rekening mee te 
worden gehouden dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande 
verticale elementen, zoals gebouwen, torens en bestaande masten. 
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2.  1.  6 Waterhuishouding 
 
Bij activiteiten nabij de Opsterlandse Compagnonsvaart en (hoofd)-
waterlossingen dient rekening te worden gehouden met  obstakelvrije en 
beheerszones uit de oevers van het water, tenzij via overleg met respectie-
velijk de provincie en het beherende waterschap een andere regeling is 
overeengekomen. 
 
2.  1.  7 Geluidzone industrieterrein 
 
Bij de toepassing van vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden in dit plan, 
waarbij geluidgevoelige gebouwen mogen worden gebouwd, zal geen one-
venredige afbreuk worden gedaan aan de met deze bestemming gereser-
veerde geluidruimte voor het industrieterrein te Gorredijk. 
In ieder geval zal de geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de ge-
vels van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zijn dan de daarvoor gel-
dende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde. 

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 gebruiksvormen 
dient gestreefd te worden naar het in stand houden c.q. tot stand bren-
gen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en 
bebouwingsbeeld. In het algemeen wordt bij bebouwing gestreefd naar: 

╌ een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 

╌ een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebouwing on-
derling; 

╌ een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebou-
wing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is. 

 

 Woonsituatie: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot 
stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de aanwezig-
heid van voldoende privacy. 

 

 Verkeersveiligheid: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met het in stand houden 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. 
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 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: Centrumdoeleinden 

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

stemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. winkels, niet zijnde grootschalige detailhandel in voedings- en 
genotmiddelen; 

b. winkels met inbegrip van grootschalige detailhandel in voedings- 
en genotmiddelen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding “grootschalige detailhandel in voedings- en 
genotmiddelen toegestaan”; 

voorzover het de eerste bouwlaag betreft; 
c. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 

en 2, niet zijnde geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle 
inrichtingen en vuurwerkbedrijven; 

d. een bakkerijbedrijf, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding “bakkerijbedrijf toegestaan”; 

e. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
f. doeleinden van openbare dienstverlening; 
g. sociaal-culturele doeleinden; 
h. woningen c.q. appartementen; 

2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
met de daarbijbehorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. wegen en straten; 
5. groenvoorzieningen; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. speelvoorzieningen; 
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 een bouwvlak zal per bouwper-

ceel ten hoogste 80% bedragen. 
 

2. 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. indien en voorzover een gevelbouwgrens is aangegeven zal 

(zullen): 
1. per hoofdgebouw één (of meer) gevel(s) in de gevelbouw-

grens worden gebouwd; 
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2. de maximale afstand tussen hoofdgebouwen dan wel een 
blok van aaneen gebouwde hoofdgebouwen ten hoogste 
5,00 m bedragen; 

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 Dakhelling 

 maximaal maximaal min. max. 

I 4,50 m -- 30 60 

II -- 12,00 m 30 60 

III -- 12,00 m -- 60 

IV -- 15,00 m -- 60 

V -- 18,00 m -- 60 

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

pingen gelden de volgende bepalingen: 
a. indien op de kaart een gevelbouwgrens is aangegeven, zullen 

de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen ten 
minste 1,00 m achter de gevelbouwgrens dan wel in of achter 
het verlengde daarvan worden gebouwd; 

b. indien op de kaart geen gevelbouwgrens is aangegeven, zullen 
de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen en de overkappingen  
ten minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van 
het hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan 
worden gebouwd; 

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. 

 
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. 
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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: 
 

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat het binnen het 
bouwvlak gelegen gedeelte van een bouwperceel tot 100% wordt 
bebouwd; 

 
2. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat, indien in het 

bouwvlak een bouwklasse "I" is aangegeven, de goothoogte van  
hoofdgebouwen wordt vergroot tot 8,00 m; 

 
3. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat, indien in het 

bouwvlak een bouwklasse "II", “III” of “IV” is aangegeven, de hoogte 
van  hoofdgebouwen (gedeeltelijk) wordt vergroot tot 15,00 m; 

 
4. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat de dakhelling 

van hoofdgebouwen wordt verkleind tot 0°; 
 
5. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat de dakhelling 

van hoofdgebouwen wordt vergroot tot 80°; 
 

6. het bepaalde in lid B sub 3 onder a of b en toestaan dat een aan- of 
uitbouw, een bijgebouw of een overkapping minder dan 1,00 m ach-
ter de gevelbouwgrens dan wel, indien geen gevelbouwgrens is 
aangegeven,  minder dan 1,00 m achter of vóór de naar de weg ge-
keerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan 
wordt gebouwd; 

 
7. het bepaalde in lid B sub 3 onder c en toestaan dat de goothoogte 

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

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

29 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 hore-

cabedrijven; 
3. het gebruik van de tweede en hogere bouwlagen van een gebouw 

ten behoeve van detailhandel; 
4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 

winkel in voedings- en genotmiddelen, zodanig dat de verkoop-
vloeroppervlakte meer dan 300 m² bedraagt, tenzij de gronden op 
de kaart zijn voorzien van de aanduiding "grootschalige detailhandel 
in voedings- en genotmiddelen toegestaan", in welk geval de ver-
koopvloeroppervlakte van voedings- en genotmiddelen per winkel 
ten hoogste 1000 m² mag bedragen. 
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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 onder c juncto artikel 29 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 inrichtin-

gen en vuurwerkbedrijven betreft; 
 
2. het bepaalde in lid E sub 2 juncto artikel 29 lid A en toestaan dat ho-

recabedrijven categorie A worden gevestigd. 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
 
G. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge-

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
 

1. de gronden die van de aanduiding "grootschalige detailhandel in 
voedings- en genotmiddelen toegestaan" zijn voorzien, op de kaart 
worden verruimd, mits: 
- de verkoopvloeroppervlakte per winkel in voedings- en genotmid-

delen ten hoogste 1500 m² zal bedragen; 
 
2. de aanduiding "grootschalige detailhandel in voedings- en genot-

middelen toegestaan" op de kaart wordt aangebracht en/of wordt 
verwijderd, mits: 
- de verkoopvloeroppervlakte per winkel in voedings- en genotmid-

delen ten hoogste 1500 m² zal bedragen. 
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Artikel 5: Uit te werken centrumdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor uit te werken centrumdoeleinden aangewezen 

gronden zijn bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. winkels; 
b. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
c. horecabedrijven categorie A; 
d. woningen c.q. appartementen; 

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. nutsvoorzieningen; 
9. 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 de in lid A sub 1 genoemde gebouwen gelden 

de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 15,00 m bedragen; 
b. de dakhelling van de gebouwen zal ten hoogste 80° bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van bergingen c.q. garageboxen gelden de vol-

gende bepalingen: 
a. de bergingen c.q. garageboxen zullen in complexen worden ge-

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

25 m² bedragen; 
c. de hoogte van een garagebox 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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Bijzondere bepaling 
 
C. Zolang en voorzover de in lid B bedoelde uitwerking niet onherroepelijk 

is, mogen bouwwerken slechts worden gebouwd, mits: 
1. indien 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: Woondoeleinden klasse A 

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

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

verbonden beroep; 
2. woonhuizen al dan niet in combinatie met in de eerste bouwlaag 

ruimte voor: 
a. winkels, niet zijnde grootschalige detailhandel in voedings- en 

genotmiddelen; 
b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 

en 2, alsmede ten behoeve van een schildersbedrijf, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “schilders-
bedrijf toegestaan”, één en ander met uitzondering van geluid-
zoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuur-
werkbedrijven; 

c. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in bij-
lage 2; 

d. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "ge-
mengde functies toegestaan"; 

3. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
en in beperkte mate voor: 
4. woonstraten; 
5. voet- en rijwielpaden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. groenvoorzieningen; 
8. speelvoorzieningen 
9. waterlopen; 
met de daarbijbehorende: 
10. tuinen, erven en terreinen; 
11. 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 en 2 ge-

noemde gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. indien en voorzover op de plankaart een gevelbouwgrens is 

aangegeven zal (zullen): 
1. per hoofdgebouw één (of meer) gevel(s) in de gevelbouw-

grens worden gebouwd; 
2. de maximale afstand tussen hoofdgebouwen dan wel een 

blokken van aaneen gebouwde hoofdgebouwen ten hoogste 
5,00 m bedragen; 
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d. het aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen zal ten hoogste 
twee bedragen, tenzij op de kaart in het bouwvlak een maximum 
aantal aaneen gebouwde hoofdgebouwen is aangegeven, in 
welk geval het aantal aaneen gebouwde hoofdgebouwen ten 
hoogste gelijk zal zijn aan het op de kaart in het bouwvlak aan-
gegeven maximum aantal; 

e. de afstand van een hoofdgebouw dan wel een blok van aaneen 
gebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens 
zal ten minste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand 
minder bedraagt, in welk geval de bestaande afstand geldt; 

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

g.  

Bouwklasse Goothoogte Dakhelling 

 maximaal min. max. 

I 4,50 m 30 60 

II 8,00 m 30 60 

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

pingen gelden de volgende bepalingen: 
a. indien op de kaart een gevelbouwgrens is aangegeven, zullen 

de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen ten 
minste 1,00 m achter de gevelbouwgrens dan wel in of achter 
het verlengde daarvan worden gebouwd; 

b. indien op de kaart geen gevelbouwgrens is aangegeven, zullen 
de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen ten 
minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan wor-
den gebouwd; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bij-
gebouwen en de overkappingen bij een woning 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; 

d. 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; 

e. 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 b en toestaan dat een hoofdge-

bouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits: 
- de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een 
verkregen hogere grenswaarde; 

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

een hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens wordt ver-
kleind; 

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

bouwvlak een bouwklasse "I" is aangegeven, de goothoogte van de 
hoofdgebouwen wordt vergroot tot 8,00 m; 

 
4. het bepaalde in lid B sub 1 onder f en toestaan dat de dakhelling 

van hoofdgebouwen wordt verkleind; 
 

5. het bepaalde in lid B sub 1 onder f en toestaan dat de dakhelling 
van hoofdgebouwen wordt vergroot tot 80°; 

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

uitbouw, een bijgebouw of een overkapping minder dan 1,00 m ach-
ter de gevelbouwgrens dan wel, indien geen gevelbouwgrens is 
aangegeven,  minder dan 1,00 m achter of vóór de naar de weg ge-
keerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan 
wordt gebouwd, mits: 
- de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een 
verkregen hogere grenswaarde; 

 
7. vervallen 
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8. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat de gezamenlijke 
oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de over-
kappingen bij een woning wordt vergroot tot 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 6 onverminderd van toepassing blijft; 
 

9. 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 vergroot. 

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

29 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 de-

tailhandel, met uitzondering van de gronden die op de kaart zijn 
voorzien van de aanduiding "gemengde functies toegestaan"; 

3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
winkel in voedings- en genotmiddelen, zodanig dat de verkoop-
vloeroppervlakte meer dan 150 m² bedraagt; 

4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van be-
drijfsdoeleinden, met uitzondering van de gronden die op de kaart 
zijn voorzien van de aanduiding “gemengde functies toegestaan”; 

5. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van hore-
cabedrijven; 

6. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlak-
te: 
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 A sub 1 en lid E sub 4 juncto artikel 29 lid A en 
toestaan dat, indien de gronden op de kaart niet zijn voorzien van 
de aanduiding “gemengde functies toegestaan”, de gebouwen wor-
den gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activitei-
ten die zijn genoemd in bijlage 2, mits: 
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- 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. 

 
2. het bepaalde in lid A sub 2 en lid E sub 2 en sub 4 juncto artikel 29 

lid A en toestaan dat, indien de gronden op de kaart niet zijn voor-
zien van de aanduiding "gemengde functies toegestaan", de gron-
den en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt 
voor: 
a. winkels; 
b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 

en 2, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving 
daarmee gelijk te stellen bedrijven, met uitzondering van geluid-
zoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuur-
werkbedrijven; 

c. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
 

3. het bepaalde in lid A sub 2 onder b juncto artikel 29 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; 
 

4. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 29 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. 
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Artikel 7: 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. detailhandel, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 

aanduiding "detailhandel toegestaan"; 
alsmede voor: 
c. winkels, niet zijnde grootschalige detailhandel in voedings- en 

genotmiddelen; 
d. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1, als-

mede voor: 
1. een klussenbedrijf, indien de gronden op de kaart zijn voor-

zien van de aanduiding “klussenbedrijf toegestaan”; 
2. een schildersbedrijf, indien de gronden op de kaart zijn 

voorzien van de aanduiding “schildersbedrijf toegestaan”; 
met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risi-
covolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven 

e. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "ge-
mengde functies toegestaan"; 

2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
en in beperkte mate voor: 
3. woonstraten; 
4. voet- en rijwielpaden; 
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 de in lid A sub 1 genoemde 

gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. indien en voorzover op de kaart een gevelbouwgrens is aange-

geven zal (zullen): 
1. per hoofdgebouw één (of meer) gevel(s) in de gevelbouw-

grens worden gebouwd; 
2. de maximale afstand tussen hoofdgebouwen dan wel een 

blokken van aaneen gebouwde hoofdgebouwen ten hoogste 
5,00 m bedragen; 
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d. het aantal aaneen gebouwde hoofdgebouwen zal ten hoogste 
twee bedragen, tenzij op de kaart in het bouwvlak een maximum 
aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen is aangegeven, in 
welk geval het aantal aaneen gebouwde hoofdgebouwen ten 
hoogste gelijk zal zijn aan het op de kaart in het bouwvlak aan-
gegeven maximum aantal; 

e. de afstand van een hoofdgebouw dan wel een blok van aaneen 
gebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens 
zal ten minste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand 
minder bedraagt, in welk geval de bestaande afstand als mini-
male afstand geldt; 

f. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal de 
maatvoering van de hoofdgebouwen voldoen aan de eisen die 
in het volgende bouwschema zijn gesteld: 

 

Bouw-

klasse 

oppervlakte hoogte goothoogte dakhelling 

 maximaal maximaal maximaal min. max. 

I 150 m² *) -- 4,50 m 30 60 

II 150 m² *) -- 8,00 m 30 60 

III 150 m² *) 15,00 m 12,00 m -- 60 

IV -- 4,50 m -- -- -- 

 
*) De bepalingen ten aanzien van de maximale oppervlakte zijn niet van 

toepassing, indien de bestaande oppervlakte van een hoofdgebouw 
meer bedraagt dan 150 m². In dat geval geldt de bestaande opper-
vlakte als maximale oppervlakte. 

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

pingen gelden de volgende bepalingen: 
a. indien op de kaart een gevelbouwgrens is aangegeven, zullen 

de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen ten 
minste 1,00 m achter de gevelbouwgrens dan wel in of achter 
het verlengde daarvan worden gebouwd; 

b. indien op de kaart geen gevelbouwgrens is aangegeven, zullen 
de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen ten 
minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan wor-
den gebouwd; 

c. in afwijking van het bepaalde onder b mogen de aan- en uit-
bouwen, de bijgebouwen en de overkappingen minder dan 1,00 
m achter dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van 
het hoofdgebouw worden gebouwd, mits: 
1. een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping uit-

sluitend wordt gebouwd in het gebied dat op de kaart is 
voorzien van de aanduiding “bijgebouwengebied”; 
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2. een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping over 
maximaal de halve aaneengesloten breedte van het hoofd-
gebouw wordt gebouwd; 

d. 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 

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

e. 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; 

f. 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. 
 
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, mits: 
- de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een 
verkregen hogere grenswaarde; 

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

een te bouwen hoofdgebouwen wordt vergroot; 
 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat de afstand van 
een hoofdgebouw of een blok van aaneen gebouwde hoofdgebou-
wen tot de zijdelingse bouwperceelgrens wordt verkleind; 
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4. het bepaalde in lid B sub 1 onder f en toestaan dat, indien in het 
bouwvlak een bouwklasse "I" is aangegeven, de goothoogte van de 
hoofdgebouwen wordt vergroot tot 8,00 m; 

 
5. het bepaalde in lid B sub 1 onder f en toestaan dat de dakhelling 

van hoofdgebouwen wordt verkleind; 
 
6. het bepaalde in lid B sub 1 onder f en toestaan dat de dakhelling 

van hoofdgebouwen wordt vergroot tot 80°; 
 

7. het bepaalde in lid B sub 2 onder a of b en toestaan dat een aan- of 
uitbouw, een bijgebouw of een overkapping minder dan 1,00 m ach-
ter de gevelbouwgrens dan wel, indien geen gevelbouwgrens is 
aangegeven,  minder dan 1,00 m achter of vóór de naar de weg ge-
keerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan 
wordt gebouwd, mits: 
- de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een 
verkregen hogere grenswaarde; 

 
8. vervallen 
 
9. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat de gezamenlijke 

oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de over-
kappingen bij een woning 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 1 onverminderd van toepassing blijft; 
 

10. het bepaalde in lid B sub 2 onder e en toestaan dat de goothoogte 
van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aan-
gebouwde overkapping wordt vergroot. 

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

29 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de-

tailhandel, met uitzondering van de gronden die op de kaart zijn 
voorzien van de aanduiding "detailhandel toegestaan" of “gemeng-
de functies toegestaan”; 

3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van be-
drijfsdoeleinden, anders dan in de vorm van een aan-huis-
verbonden beroep, met uitzondering van de gronden die op de kaart 
zijn voorzien van “gemengde functies toegestaan”; 

4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat: 
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a. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de tota-
le gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige be-
bouwing op het bouwperceel; 

b. de bedrijfsvloeroppervlakte 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 A sub 1 onder a en lid E sub 3 juncto artikel 29 
lid A en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met 
het wonen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfs-
matige activiteiten 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; 

 
2. het bepaalde in lid A sub 1 onder d juncto artikel 29 lid A en toe-

staan dat tevens bedrijven genoemd in bijlage 1 onder categorie 2 
worden gevestigd dan wel bedrijven worden gevestigd die naar de 
aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrij-
ven genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, mits: 
- het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrich-

tingen en vuurwerkbedrijven betreft; 
 

3. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 29 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. 
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Artikel 8: Woongebouw 

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

voor: 
1. woongebouwen; 
2. woongebouwen, al dan niet in combinatie met in de eerste bouw-

laag ruimte voor: 
a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie1, met 

uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovol-
le inrichtingen en vuurwerkbedrijven 

b. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "ge-
mengde functies toegestaan"; 

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

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

a. als gebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden ge-
bouwd; 

b. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. indien en voorzover op de plankaart een gevelbouwgrens is 

aangegeven zal (zullen) per gebouw één (of meer) gevel(s) in 
de gevelbouwgrens worden gebouwd; 

d. indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"onderdoorgang", zal de eerste bouwlaag van een gebouw niet 
worden gebouwd; 

e. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal de 
maatvoering van een woongebouw voldoen aan de eisen die in 
het volgende bouwschema zijn gesteld: 

 

Bouwklasse Bouwhoogte Goothoogte Dakhelling 

 maximaal maximaal min. max. 

I 8,00 m -- -- 60 

II 12,00 m 8,00 m 30 60 

III 15,00 m 12,00 m 30 60 

 



blz 38   (Gorredijk – Kom) 05-55-06 

 

Buro Vijn B.V. 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van de 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 b en toestaan dat niet voor 
bewoning bestemde gebouwen buiten het bouwvlak worden ge-
bouwd, mits: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de buiten het bouwvlak gele-

gen gebouwen ten hoogste 10% van het buiten het bouwvlak 
gelegen gedeelte van het bestemmingsvlak zal bedragen; 

b. de hoogte van het buiten het bouwvlak gelegen (gedeelte van 
een) gebouw ten hoogste 3,00 m zal bedragen; 

 
2. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat een gebouw 

wordt voorzien van een plat dak. 
 
Strijdig gebruik 
 
E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

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

tailhandel; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horecadoeleinden; 
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van be-

drijfsdoeleinden, met uitzondering van de gronden die op de kaart 
zijn voorzien van de aanduiding “gemengde functies toegestaan”. 

 
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 A sub 2 onder a juncto artikel 29 lid A en toe-
staan dat tevens bedrijven genoemd in bijlage 1 onder categorie 2 
worden gevestigd dan wel bedrijven worden gevestigd die naar de 
aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrij-
ven genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, mits: 
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- het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrich-
tingen en vuurwerkbedrijven betreft. 
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Artikel 9: Wooncentrum 

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

voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. een bejaarden-, verpleeg- en/of verzorgings(te)huis; 
b. aanleunwoningen; 
c. sociaal-medische voorzieningen; 

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

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

a. als gebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 1 genoemde ge-
bouwen worden gebouwd; 

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

aangegeven hoogte bedragen; 
d. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° 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 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 b en toestaan dat niet voor 
bewoning bestemde gebouwen buiten het bouwvlak worden ge-
bouwd, mits: 
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a. de gezamenlijke oppervlakte van de buiten het bouwvlak gele-
gen gebouwen ten hoogste 10% van het buiten het bouwvlak 
gelegen gedeelte van het bestemmingsvlak zal bedragen; 

b. de hoogte van het buiten het bouwvlak gelegen (gedeelte van 
een) gebouw ten hoogste 3,00 m zal bedragen. 
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Artikel 10: Maatschappelijke doeleinden 

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

zijn bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. onderwijsdoeleinden, sociaal-medische doeleinden en religieuze 
doeleinden; 

b. sociaal-culturele doeleinden en doeleinden van sport en sportie-
ve recreatie, al dan niet in combinatie met een horecafunctie, 
voorzover ten dienste van en ondergeschikt aan één van deze 
functies; 

c. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen, 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
“dienstverlenende bedrijven toegestaan”; 

d. dienstwoningen; 
2. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een dienst-

woning; 
met de daarbijbehorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. voet- en rijwielpaden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. speelvoorzieningen; 
8. nutsvoorzieningen; 
9. 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. het bebouwingspercentage van een bouwvlak zal per bouwper-

ceel niet meer bedragen dan: 
1. het op de kaart in het bouwvlak als zodanig aangegeven 

percentage; 
2. 100% indien op de kaart in het bouwvlak geen percentage is 

aangegeven. 
 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen gelden 
de volgende bepalingen: 
a. het aantal dienstwoningen zal per functie ten hoogste één be-

dragen; 
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 60° bedragen. 
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3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkap-
pingen bij een dienstwoning gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bij-

gebouwen en de overkappingen bij een dienstwoning 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 dienstwo-
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 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 niet voor bewo-
ning bestemde gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, 
mits: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de buiten het bouwvlak gele-

gen gebouwen ten hoogste 10% van het buiten het bouwvlak 
gelegen gedeelte van het bestemmingsvlak zal bedragen; 

b. de hoogte van het buiten het bouwvlak gelegen (gedeelte van 
een) gebouw ten hoogste 3,00 m zal bedragen; 

 
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 vergroot. 

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

29 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van een dienstwoning als zelfstandige woning; 
2. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning; 
3. het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf, tenzij 

het betreft een sociaal-culturele of een sport- of recreatieve functie, 
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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. 

 
Vrijstelling op het gebruik 
 
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 29 lid A en toestaan dat 
een dienstwoning wordt gebruikt als zelfstandige woning. 

 
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 gronden tevens worden bestemd voor dienstverlenende bedrij-
ven en/of dienstverlenende instellingen. 
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Artikel 11: 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. garagebedrijven, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding "garagebedrijf toegestaan”; 

c. timmerfabrieken, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de categorie-aanduiding "timmerfabriek toegestaan"; 

d. bouwbedrijven, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding “bouwbedrijf toegestaan”; 

met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovol-
le inrichtingen en vuurwerkbedrijven; 
e. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
f. bedrijfswoningen; 

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

3. verkooppunten van motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG, 
met de daarbijbehorende gebouwen, indien de gronden op de kaart 
zijn voorzien van de aanduiding "verkooppunt van motorbrandstof-
fen (exclusief LPG)"; 

met de daarbijbehorende: 
4. tuinen, erven en terreinen; 
5. groenvoorzieningen; 
6. voet- en rijwielpaden; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. nutsvoorzieningen; 
9. verhardingen; 
10. 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. het bebouwingspercentage van een bouwvlak zal per bouwper-

ceel niet meer bedragen dan: 
1. het op de kaart in het bouwvlak als zodanig aangegeven 

percentage; 
2. 100% indien op de kaart in het bouwvlak geen percentage is 

aangegeven. 
 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen gelden 
de volgende bepalingen: 
a. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het 

gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "bedrijfs-
woning toegestaan"; 
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b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bedrijf be-
dragen; 

c. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouwvlak 
aangegeven hoogte in meters bedragen; 

d. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° 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, gelden  

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 “timmerfabriek toe-
gestaan”: 
1. één schoorsteen worden gebouwd met een hoogte van 

25,00 m; 
2. één silo worden gebouwd met een hoogte van 20,00 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. 

 
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 3 onder b en toestaan dat de goothoogte 

van een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw of een aan-
gebouwde overkapping wordt vergroot. 
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Strijdig gebruik 
 
E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

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

detailhandel, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
aanduiding "verkooppunt van motorbrandstoffen (exclusief LPG)" of 
"garagebedrijf toegestaan”, in welk geval binnen het betreffende be-
stemmingsvlak respectievelijk detailhandel in motorbrandstoffen en 
detailhandel in auto's en daarbijbehorende accessoires is toege-
staan; 

3. het gebruik van de gronden als opslagpunt / vulpunt voor LPG ten 
behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen. 

 
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 29 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 29 lid A en toestaan dat 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
productiegebonden detailhandel. 

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

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat:  
 

1. de aanduiding “garagebedrijf toegestaan” van de kaart wordt verwij-
derd; 

 
2. de aanduiding “timmerfabriek toegestaan” van de kaart wordt ver-

wijderd; 
 

3. de aanduiding “bouwbedrijf toegestaan” van de kaart wordt verwij-
derd; 

 
4. de aanduiding “verkooppunt van motorbrandstoffen (exclusief LPG)” 

van de kaart wordt verwijderd. 
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Artikel 12: Horecadoeleinden 

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

stemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van horecabedrijven, zijnde: 

a. horecabedrijven categorie A; 
b. horecabedrijven categorie B, alsmede horecabedrijven categorie 

A, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de categorie-
aanduiding "B”; 

c. horecabedrijven categorie C, alsmede horecabedrijven catego-
rie A of B, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
categorie-aanduiding "C"; 

d. horecabedrijven categorie D, alsmede horecabedrijven catego-
rie A, B of C, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
categorie-aanduiding "D"; 

e. horecabedrijven categorie F, alsmede horecabedrijven categorie 
A, B of C, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
categorie-aanduiding "F"; 

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

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

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

- een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen gelden 
de volgende bepalingen: 
a. indien en voorzover op de plankaart een gevelbouwgrens is 

aangegeven zal (zullen): 
1. per hoofdgebouw één (of meer) gevel(s) in de gevelbouw-

grens worden gebouwd; 
2. de maximale afstand tussen hoofdgebouwen dan wel een 

blok van aaneen gebouwde hoofdgebouwen ten hoogste 
5,00 m bedragen; 

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bedrijf be-
dragen; 
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c. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal de 
maatvoering voldoen aan de eisen die in het volgende bouw-
schema zijn gesteld: 

 

Bouw-

klasse 

Goothoogte Dakhelling 

 maximaal min. max. 

I 4,50 m 30 60 

II 8,00 m 30 60 

 
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 aange-
bouwde verkapping 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 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 en toestaan dat gebouwen buiten het 
bouwvlak worden gebouwd; 

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

29 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning; 
2. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning; 
3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca-

bedrijven categorie E; 
4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detail-

handel. 
 
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 4 juncto artikel 29 lid A en toestaan dat 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
detailhandel bij een horecabedrijf in de vorm van voedings- en ge-
notmiddelen, die ter plaatse worden gebruikt ten behoeve van de 
uitoefening van een horecabedrijf, mits: 
- de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de uitoefening van 

het horecabedrijf. 
 
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 op de kaart aangegeven categorie-aanduidingen “B” t/m “D” en 
“F” onderling kunnen worden gewijzigd. 
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Artikel 13: 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. een onoverdekte zweminrichting; 
3. gebouwen ten behoeve van: 

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

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

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 3 genoemde gebouwen gelden 

de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 

1500 m² bedragen; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 6,00 m bedragen. 

 
2. 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 en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde ten behoeve van de zweminrichting, 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 b en toestaan dat de hoogte van 
een gebouw wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m. 

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

29 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

╌ het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstan-
dige horecabedrijven. 
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Artikel 14: 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 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 ge-
deeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd. 
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Artikel 15: Begraafplaats 

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

voor: 
1. begraafplaatsen; 
met de daarbijbehorende: 
2. groenvoorzieningen; 
3. paden; 
4. verhardingen; 
5. gebouwen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan-

duiding “gebouwen toegestaan”; 
6. nutsvoorzieningen; 
7. erven en terreinen; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

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

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd, indien de gron-
den op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “gebouwen 
toegestaan”; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 
1000 m² bedragen; 

c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedra-
gen; 

d. de dakhelling van een gebouw zal ten minste 30° bedragen; 
e. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen; 
f. in afwijking van het bepaalde onder a, mogen gebouwen ten 

behoeve van het onderhoud en beheer worden gebouwd buiten 
het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “ge-
bouwen toegestaan, met dien verstande dat: 
1. de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak ten 

hoogste 50 m² zal bedragen; 
2. de goothoogte van een gebouw ten hoogste 3,00 m zal be-

dragen; 
3. de dakhelling van een gebouw ten hoogste 60° zal bedra-

gen. 
 

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. 
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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 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Artikel 16: Cultuurgrond 

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

voor: 
1. cultuurgrond; 
2. groenvoorzieningen; 
3. houtsingels; 
4. sloten, bermen en beplanting; 
waarbij de instandhouding en het herstel van de waardevolle houtsingels 
wordt nagestreefd; 
en in beperkte mate voor: 
5. een paardenstal, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 

aanduiding “gebouw toegestaan”; 
6. voet- en rijwielpaden; 
7. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van het in lid A sub 4 genoemde gebouw gelden 

de volgende bepalingen: 
a. het gebouw mag uitsluitend worden gebouwd, indien de gron-

den op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “gebouw toe-
gestaan”; 

b. het aantal gebouwen er zal ten hoogste één bedragen; 
c. de goothoogte van het gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedra-

gen; 
d. het gebouw zal zijn voorzien van een kap, waarvan de dakhel-

ling ten minste 30° en ten hoogste 60° zal 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Aanlegvergunningen 
 
D. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergun-

ning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgen-
de werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren: 

- het verwijderen van houtsingels. 
 

2. Het in lid D sub 1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden 

van het plan. 
 

3. De in lid D sub 1 genoemde vergunning kan slechts worden ver-
leend met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in 
Hoofdlijnen. 
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Artikel 17: Park 

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

1. groenvoorzieningen; 
2. plantsoenen; 
3. waterlopen en waterpartijen; 
4. voet- en rijwielpaden; 
5. speel- en dagrecreatieve voorzieningen; 
en in beperkte mate voor: 
6. nutsvoorzieningen; 
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, gelden 
de volgende bepalingen: 
- 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 18: Groenvoorzieningen 

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

stemd voor: 
1. groenvoorzieningen; 
2. voet- en rijwielpaden; 
3. speelvoorzieningen; 
4. waterlopen en waterpartijen; 
en in beperkte mate voor: 
5. woonstraten; 
6. nutsvoorzieningen; 
7. tuinen en erven; 
8. parkeervoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
9. 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 19: 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; 
7. bruggen, duikers en/of dammen; 
8. garageboxen, indien de gronden die op de kaart zijn voorzien van 

de aanduiding "garageboxen toegestaan"; 
en in beperkte mate voor: 
9. tuinen en erven; 
10. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

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

a. als gebouw mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd; 
b. garageboxen zullen uitsluitend worden gebouwd binnen de 

gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "gara-
geboxen toegestaan"; 

c. het aantal aaneen gebouwde garageboxen zal ten minste 4 be-
dragen; 

d. de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 25 m² be-
dragen; 

e. de goothoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,00 m be-
dragen, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van een 
maximale bouwhoogte, in welk geval de op de kaart aangege-
ven bouwhoogte als maximum geldt. 

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

29 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

╌ het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het 
bestemmingsvlak in afwijking van het op de kaart aangegeven 
dwarsprofiel. 

 
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 29 lid A en toestaan dat wordt af-
geweken van het op de kaart aangegeven dwarsprofiel, mits hier-
door geen wezenlijke verslechtering van de geluidsituatie optreedt. 
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Artikel 20: 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 verkeer; 
met de daarbijbehorende: 
6. 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 

29 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

╌ het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het 
bestemmingsvlak in afwijking van het op de kaart aangegeven 
dwarsprofiel. 

 
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 29 lid A en toestaan dat wordt af-
geweken van het op de kaart aangegeven dwarsprofiel, mits hier-
door geen wezenlijke verslechtering van de geluidsituatie optreedt. 
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Artikel 21: Parkeerterrein 

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

voor: 
1. parkeerterrein; 
2. een snack-kiosk, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 

aanduiding “kiosk toegestaan”; 
met de daarbijbehorende: 
3. ontsluitingswegen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. nutsvoorzieningen; 
6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouwwerken ten 

behoeve van een jongerenontmoetingsplaats, indien de gronden op 
de kaart zijn voorzien van de aanduiding “JOP toegestaan”. 

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

a. als gebouw mag uitsluitend één snack-kiosk worden gebouwd; 
b. de oppervlakte van het gebouw zal ten hoogste 50 m² bedragen; 
c. de hoogte van het gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

 
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 22: Water 

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

1. waterlopen en waterpartijen; 
2. bermen en beplanting; 
3. en in beperkte mate voor: 
4. groenvoorzieningen; 
5. kaden en oevers; 
met de daarbijbehorende: 
6. nutsvoorzieningen; 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder sluizen, 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. 

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

29 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

╌ het gebruik van de gronden als ligplaats voor woonschepen. 
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3. AANVULLENDE BESTEMMINGSBEPALINGEN 
 
Artikel 23: Aandachtszone industrielawaai 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op kaart voor aandachtszone industrielawaai aangewezen gronden 

zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen 
bestemmingen (basisbestemmingen) bestemd voor het tegengaan van 
een te hoge geluidbelasting vanwege het industrieterrein van geluidge-
voelige gebouwen. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling: 

╌ een op grond van de basisbestemming toelaatbaar geluidgevoelig 
gebouw mag niet worden gebouwd. 

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

stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 

╌ het bepaalde in lid B en toestaan dat nieuwe geluidgevoelige ge-
bouwen worden gebouwd, mits: 
- de geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van 

deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daar-
voor geldende voorkeurgrenswaarde, of een verkregen hogere 
waarde. 

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

29 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

╌ het gebruik van niet-geluidgevoelige gebouwen als geluidgevoelige 
gebouwen. 
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4. OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 24: 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 25: Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

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

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

portleidingen; 
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
f. de ruimte tussen bouwwerken; en 
g.     erf- en terreinafscheidingen. 
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Artikel 26: 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, 
telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunst-
werken, toiletgebouwtjes, gebouwtjes ten behoeve van jongerenont-
moetingsplaatsen en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes 
worden gebouwd, mits: 

╌ de inhoud per gebouwtje ten hoogste 75 m³ zal bedragen; 
 
5. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat een gebouwtje wordt ge-

bouwd ten behoeve van het houden van dieren of het kweken van plan-
ten, zoals een volière of een groentekas, mits: 
a. de oppervlakte van een gebouwtje ten hoogste 15 m² zal bedragen; 
b. de goothoogte van een gebouwtje ten hoogste 3,00 m zal bedra-

gen; 

c. de dakhelling van een gebouwtje ten hoogste 60 zal bedragen; 
 
6. het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 7, artikel 10, artikel 13 en de  

artikelen 16 tot en met 19 en toestaan dat gebouwtjes 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; 

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

werken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 
10,00 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; 
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9. de bestemmingsbepalingen, ten aanzien van de hoogte van bouwwer-
ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouw-
werken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of 
sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m; 

 
10. 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; 
b. de vergroting leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de 

maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt; 
 
11. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van (hoofd-)gebouwen bin-

nen 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 27: Wijzigingsbevoegdheden 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
 
1. de onderlinge situering van de bestemmingsvlakken "Centrumdoelein-

den (met de daarin opgenomen bouwvlakken, aanduidingen e.d.), 
”Doeleinden van verkeer en verblijf” en "Parkeerterrein" wordt gewijzigd 
c.q. dat de bestemming “Centrumdoeleinden”, “Doeleinden van verkeer 
en verblijf” en/of “Parkeerterrein” wordt gewijzigd in de bestemming 
“Horecadoeleinden”, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het 

gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijziging arti-
kel 27 lid 1 van toepassing"; 

b. indien de wijziging naar de bestemming “Horecadoeleinden” plaats-
vindt, voor de betreffende gronden de bepalingen van artikel 12 van 
toepassing zijn, met dien verstande dat uitsluitend één horecabedrijf 
categorie A, B of C mag worden gevestigd; 

c. de hoogte van een gebouw ten hoogste 12,00 m zal bedragen; 
 
2. de bestemmingsvlakken “Woondoeleinden klasse A", "Woondoeleinden 

klasse B", "Maatschappelijke doeleinden", "Bedrijfsdoeleinden", "Hore-
cadoeleinden" en "Doeleinden van verkeer en verblijf" (met de daarin 
opgenomen bouwvlakken, bouwklassen e.d.) onderling worden gewij-
zigd, op de kaart worden aangebracht en/of van de kaart worden ver-
wijderd c.q. dat de bestemming “Centrumdoeleinden”, “Doeleinden van 
verkeer en verblijf” en/of de hiervoor genoemde bestemmingen worden 
gewijzigd in de bestemming “Woongebouw”, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het 

gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijziging arti-
kel 27 lid 2 van toepassing"; 

b. indien de wijziging naar de bestemming “Woongebouw” plaatsvindt, 
voor de betreffende gronden de bepalingen van artikel 8 van toe-
passing zijn 

c. de hoogte van een gebouw ten hoogste 12,00 m zal bedragen; 
 
3. de bestemming "Woondoeleinden klasse B" wordt gewijzigd in de be-

stemming "Maatschappelijke doeleinden" dan wel het bouwvlak van de 
bestemming “Maatschappelijke doeleinden” wordt vergroot, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het 

gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijziging arti-
kel 27 lid 3 van toepassing"; 

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel 10 van toepassing zijn, met dien 
verstande dat de hoogte van een gebouw ten hoogste 15,00 m zal 
bedragen; 
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4. de onderlinge situering van de bestemmingsvlakken “Wooncentrum”, 
“Park“ en/of “Doeleinden van verkeer en verblijf” (met de daarin opge-
nomen bouwvlakken, bouwklassen e.d.) wordt gewijzigd c.q. worden 
gewijzigd in de bestemming “Woondoeleinden klasse B”, “Woonge-
bouw” en/of “Maatschappelijke doeleinden”, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het 

gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijziging arti-
kel 27 lid 4 van toepassing"; 

b. indien de wijziging naar de bestemming “Woondoeleinden klasse B” 
plaatsvindt, de bepalingen van artikel 7 van toepassing zijn; 

c. indien de wijziging naar de bestemmingen “Woongebouw” of “Maat-
schappelijke doeleinden” plaatsvindt, de bepalingen van artikel 8 
c.q. 10 van toepassing zijn, met dien verstande dat de hoogte van 
een gebouw ten hoogste 10,00 m zal bedragen; 

 
5. de onderlinge situering van de bestemmingsvlakken “Woondoeleinden 

klasse B”, “Woongebouw”, “Groenvoorzieningen”, “Park” en “Doelein-
den van verkeer en verblijf” (met de daarin opgenomen bouwvlakken, 
bouwklassen e.d.) worden gewijzigd; 

 
6. de bestemming "Horecadoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemming 

"Centrumdoeleinden", mits: 

╌ na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel 4 van toepassing zijn, met dien 
verstande dat de maximale hoogte van een gebouw zal correspon-
deren met de hoogte / bouwklasse die op de kaart in het betreffen-
de bouwvlak bij de bestemming “Horecadoeleinden” is aangegeven; 

 
7. de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" wordt gewijzigd in de 

bestemming "Woondoeleinden klasse A" of de bestemming "Woon-
doeleinden B", mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 6 c.q. 7 van toepassing zijn; 
b. de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn 

dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen 
hogere grenswaarde; 

 
8. de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemming 

"Woondoeleinden klasse A" of de bestemming "Woondoeleinden klasse 
B", mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 6 c.q. 7 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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9. de bestemming "Horecadoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemming 
"Woondoeleinden klasse A" of de bestemming "Woondoeleinden klasse 
B", mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 6 c.q. 7 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 28: Procedureregels 

A. Op de voorbereiding van een besluit tot vrijstelling ex artikel 15 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals deze in het bestemmingsplan 
zijn opgenomen, is de volgende procedure van toepassing: 
1. Een ontwerpbesluit tot vrijstelling, waarbij toepassing wordt gege-

ven aan het bepaalde in artikel 15 WRO, ligt, met bijbehorende 
stukken, gedurende 2 weken ter secretarie ter inzage. 

2. Burgemeester en Wethouders geven van de terinzagelegging te vo-
ren in één of meer dag-, nieuws- huis-aan-huisbladen, of op andere 
geschikte wijze kennis. 

3. De bekendmaking houdt mededeling in tot indienen van zienswij-
zen. 

4. Gedurende de onder 1 genoemde termijn kunnen belanghebbenden 
bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen 
tegen het ontwerpvrijstellingsbesluit. 

 
B. Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking op grond van artikel 

5, alsmede een besluit tot wijziging op grond van de artikelen 4 lid G, 10 
lid G, 11 lid G, 12 lid G en artikel 27 is de in afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 
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Artikel 29: 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 bestem-
mingen. 

 
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 30: 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. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-

paalde in lid A, dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet mo-
gen worden vergroot en toestaan dat een éénmalige vergroting plaats-
vindt van de inhoud van in lid A toegelaten bouwwerken met ten hoog-
ste 10%. 

 
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 ter inzage legging van het ontwerp van dit plan, doch 
zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan. 

 
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 31: Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel 29 lid A, 
ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken, 
en van het bepaalde in 
artikel 16 lid D 
ten aanzien van het uitvoeren van werken en werkzaamheden, 
wordt als strafbaar feit aangemerkt in de zin van 
artikel 1a sub 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 32: Slotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 
 
Voorschriften deel uitmakende van het 
bestemmingsplan Gorredijk - Kom, zoals aangepast bij de thematische 
herziening bestemmingsplannen, gemeente Opsterland, 
 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 2004 
en, voorzover in grijstint aangegeven, 
aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2007. 
 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
...................... 

De griffier, 
 
 
 

...................... 
 
 
            
 
 
 
       





 

 

 

BIJLAGE 1 

Bedrijvenlijst  
(zie hiervoor bedrijvenlijst bestem-
mingsplan Gorredijk - Kom) 



 

 

 
 

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, waaronder: 
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 
schoonheidssalon 
pedicure 
 
Onderwijs 
autorijschool 
onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of labora-
torium 
 


	regels_Overtoom_TH.pdf
	regels_loevestein_TH
	regels_gorredijk_kom_TH



