
GEMEENTE OPSTERLAND 94-55-11/17-12-99 
BESTEMMINGSPLAN GORREDIJK - UITBREIDING LOEVESTEIN 

VOORSCHRIFTEN 

INHOUDSOPGAVE 

1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

Artikel 1: 8egripsbepalingen 
Artikel 2: Wijze van meten 
Artikel 3: 8eschrijving in Hoofdlijnen 

2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 4: Woondoeleinden 
Artikel 5: Uit te werken woondoeleinden 
Artikel 6: Woonhuizen 
Artikel 7: 80S en park 
Artikel 8: Agrarische doeleinden 
Artikel 9: Doeleinden van verkeer en verblijf 
Artikel 10: Doeleinden van water en verblijf 
Artikel 11: Water 

3. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel12: Anti-dubbeltelbepaling 
Artikel13: Uitsluiting aanvullende werking 8ouwverordening 
Artikel14: Aigemene vrijstellingsbevoegdheid 
Artikel15: Wijzigingsbevoegdheden 
Artikel16: Procedureregels 
Artikel17: Gebruiksbepaling 
Artikel18: Overgangsbepalingen 
Artikel19: Strafbepaling 
Artikel20: Siotbepaling 

biz 

1 

1 
4 
5 

15 

15 
19 
21 
24 
27 
29 
30 
31 

32 

32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 





94-55-11 biz 1 

1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het bestemmingsplan Gorredijk - Uitbreiding Loevestein 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~ 
een 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; 
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12. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

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 worden 
bebouwd; 

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

15. biigebouw: 
een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
(hoofd)gebouw en qua afmetingen ondergeschikt aan dat (hoofd)ge
bouw; 

16. woonhuis: 
een gebouw, dat €len woning omvat, dan wei 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; 

17. woning~ 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 
€len afzonderlijk huishouden; 

18. 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; 

19. 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; 

20. 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, 
€len en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen 
voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wei 
worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

21. cultuurgrond: 
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden; 
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22. dagrecreatief medegebruik: 
een dagrecreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de 
functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toege
staan; 

23. dak: 
iedere bovenbeeindiging van een gebouw; 

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

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

26. 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; 

27. 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; 

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

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

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang 
direct aan de weg grenst: 
-- de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

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

gang bij voltooiing van de bouw; 
b. indien op of over het water wordt gebouwd: 

-- het Normaal Amsterdams Peil minus 66 cm. 
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Artikel 2: Wijze van meten 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als voigt 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 (~delingse) (bouw)perceelgrens: 
de kortste afstand vanaf enig punt van een hoofdgebouw tot de (zijde
lingse) (bouw)perceelgrens; 

5. de o[mervlakte 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 
daken en dakkapellen. 
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Artikel 3: Beschriiving 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. Aigemeen 

* 

* 

* 

De instandhouding van het open lintbebouwingspatroon langs de 
Opsterlandse Compagnonsvaart is uitgangspunt. 
De integratie van de bestaande groenstructuur en uitbreiding ervan is 
uitgangspunt. Deze uitbreiding is voldoende om de nodige kap ten 
behoeve van de integratie te compenseren. 
De milieu hinder als gevolg van bedrijven zal zoveel mogelijk worden 
beperkt. De aangrenzende functies zijn maatgevend voor de toelaatbare 
hinder. 

1. 2. Uitbreiding woongebied (derde fase Loevestein) 

1. 2. 1. Aigemene uitgangspunten 

* 

* 

* 

De omgevingsfunctie (woonstraten, parkeervoorzieningen, groenvoor
zieningen, water, en dergelijke) zal primair ten dienste van de woon
fu nctie 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 een parkeerplaats per woning, inclusief parkeergele
genheid in garages en/of op eigen ert bij de woningen. 

Kwalitatief zal het plan voldoen aan de volgende voorwaarden: 
Er zal een differentiatie in het bebouwingspatroon plaatsvinden dat 
als voigt is te onderscheiden (zie figuur 1): 
~ Wonen aan de stedebouwkundige hoofdas: 

Voor deze hoofdas is gekozen voor een duidelijke en herken
bare gebogen belijning die zich onderscheidt als laan. Hier is 
projectmatige bebouwing in een samenhangend architectuur
beeld uitgangspunt. 

~ Wonen aan het water: 
Dit betreft een woonvorrn 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 . 
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Bij de ontwikkeling wordt de te verwijderen bebossing gecom
penseerd; 

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

in de stedebouwkundige opzet is de hoofdwaterstructuur een van 
de dragers van het plan. Deze wordt gevormd door (de te verleg
gen) de Opsterlandse Compagnonsvaart en het in te brengen 
water in de vorm van een in de kavelstructuur ge'integreerd water
circuit ("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 hand haven. Dit in combinatie 
met het maken van een stedebouwkundige verbinding door woon
groepen in een open bebouwingspatroon. Verder dient de groen
structuur een nieuwe uitbreiding de compartimenteren: door het 
realiseren van een aantal oost-west assen wordt ervoor gezorgd 
dat het woongebied gefaseerd kan worden ontwikkeld. 
Uitgangspunt is dat de situering van de boscomplexen zorg dragen 
voor een gevarieerde rand van het plan en bijdragen aan land
schappelijke integratie van het plan (zie figuur 8 van de toelichting); 
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 figuur 2 is weer
gegeven. 

1. 2. 2. Aanvullende uitgangg1unten derde fase Loevestein 

* Het woongebied zal voldoen aan de volgende kwalitatieve voorwaarden: 
de ontsluiting (zie figuur 7 van de toelichting) zal in eerste instantie 
plaatsvinden via de Ringenoldusstrjitte. Ten behoeve van de 
afwikkeling van het (bouw)verkeer voorziet het plan in de realise
ring 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; 
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 prive-ruimten die aan het water grenzen 
dient de constructie van de walbeschoeiing een natuurlijk karakter 
te hebben (vlechtwerk o.i.d.). 



\ 

Figuur 2r: ~~2;n'iHn,e~ in de stedebouwkundige hoofdopzet \ ~. \ " \ \ 
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* 

Middels de gronduitgiftevoorwaarden zal getracht worden dit te 
bereiken. 
het bebouwingspatroon is voorts van een zodanige opzet dat 
binnen het gebied een aantal bebouwingspatronen te onderschei
den zijn: 
~ een centraal deel met water in een parkachtige omgeving 

waarop een dee I van de woningen, voornamelijk vrijstaand 
en/of halfvrijstaand, is georiiinteerd. Op een aantal markante 
punten kan massieve bebouwing worden voorgestaan in de 
vorm van appartementengebouwen; 

~ in het oostelijk deel worden uitsluitend vrijstaande woningen 
gebouwd die volledig in water worden geplaatst, waarbij deze 
woningen aan de waterzijde een vlonder als "tuin op het 
water" krijgen. De vier "eilandjes" zullen worden doorsneden 
door een markante bebouwingselement in de vorm van een 
appartementencomplex. 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 wei 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 inachtne
ming van de technische, verkeerskundige en financiiile randvoorwaarden, 
worden gestreefd naar een optimale wijze van integreren van milieudoelstel
lingen. Dit "duurzaam bouwen" ') zal uitgangspunt zijn voor de inrichting van 
een gebied, voor zover het betreft gemeentelijke werken (verkeer- en 
infrastructuur, rioleringsstelsel e.d.). 
Voor zover de realisering in hand en is van particulieren, zowel op project
als op bouwplanniveau (goede bezonning en daarmee een zuinig energie
verbruik, materiaalgebruik) zal worden getracht door middel van overeen
komsten met projectontwikkelaars dan wei grondeigenaren te bereiken dat bij 
de realisering rekening wordt gehouden met de aspecten van duurzaam 
bouwen. Het beleid ten aanzien van duurzaam bouwen zal worden afge
stemd op de Nota Duurzaam Bouwen, zoals die is vastgesteld d.d. 3 februari 
1997. 

') Duurzaam bouwen houdt in dat in aile fasen van het bouwproces, dus van initiatief- tot 
beheerfase, het milieu-aspect een vaste plaats in de besluitvorming krijgt. Het is erop 
gericht ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan, zowel hier 
als elders, zowel nu als in de toekomst. 



biz 10 94-55-11 

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, orientatie 
van gevels op de open bare ruimte); 
het plaatsen van objecten in het water (steigers e.d.) en het materiaal
gebruik van de oeverbeschoeiing. 

1. 5. Waterhuishouding 

* 

* 

2. 

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 meter 
uit de oever ingevolge de Vaarwegenverordening Friesland. Zo nodig 
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 worden 
met het beherende waterschap. Tevens dienen deze activiteiten in 
overeenstemming te zijn met de actuele gemeentelijke doelstellingen. 

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 ge
stelde beeldkwaliteitseisen van het Beeldkwaliteitplan Loevestein derde fase 
van toepassing zijn. 

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 
richtinggevend zijn. 
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* 

* 

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 
uitsluitend worden toegepast. indien het gaat om een grojectmatige 
invulling 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 uitgangs
punten 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 onderscheid 
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 aileen 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 
(vergroting 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. 

- 8ijgebouwen -

Bij de bouw van bijgebouwen (uitbouw. berging. e.d.) moet. behalve aan de 
kwantitatieve bebouwingsregelingen. in principe aan de volgende eisen 
worden voldaan: 

in het algemeen wordt gestreefd naar een herkenbaar onderscheid 
tussen hoofd- en bijgebouwen: 
bij een vrijstelling voor extra vergroting van bijgebouwen wordt gelet op 
de volgende aspecten: 
~ er moet sprake zijn van een aantoonbare behoefte vanuit de in de 

bestemming toegelaten functies dan wei moet er sprake zijn van 
de situatie dat de gewenste uitbreiding van een hoofdgebouw 
afgewezen 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 gekop
peld blijft aan de woonfunctie: 

~ vrijstelling ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep kan 
aileen worden toegepast als het om een bedrijfstechnisch aantoon
bare noodzaak tot uitbreiding gaat. 
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* De situering van de bijgebouwen die nt, 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. 

- 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 verdere 
uitbreiding. Met het opnemen van een nader uit te werken bestemming ex 
artikel 11 WRD en een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRD 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 Woningbouwprograrn
rna 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 algemene 
stedebouwkundige uitgangspunten, zoals die in lid 2.2.1 zijn opgenomen. In 
het gebied waarop de uit te werken bestemming ligt, wordt gedacht aan de 
realisering van een kleinschalige jachthaven met maximaal 50 aanlegplaat
sen. 

2. 1. 4. Voorzieningen 

* 

* 

Ten behoeve van de realise ring van een scholencomplex voor het 
basisonderwijs wordt in het plan via een wijzigings- dan wei uitwer
kingsbevoegdheid de mogelijkheid geboden. De bouw hiervan zal 
uitsluitend kunnen plaatsvinden in het geval als er elders in het dorp 
een (basis)school verdwijnt. 

De vrijstelling ten behoeve van het realiseren van speel- en dagrecrea
tieve voorzieningen in het agrarisch gebied kan uitsluitend worden 
toegepast 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 
bebouwing naar het open landschap worden gesitueerd. 
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2. 1. 5. Opsterlandse Comllli9nonsvaart 

De wijzigingsbevoegdheid om de bestemming "Bos en park" en de bestem
ming "Agrarische doeleinden" te wijzigen in "Water" wordt uitsluitend toege
past ten behoeve van de verlegging van de Opsterlandse Compagnonsvaart. 

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 woongebied 
en de uitbreiding van het woongebied Loevestein dat wordt gekenmerkt door 
het volgen van een noord-zuid gerichte kavelstructuur. 
Bepalend voor de toelaatbaarheid van vergunningsplichtige werken en werk
zaamheden 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. Open bare nutsdoeleinden 

* 

* 

Bij het bouwen van open bare nutsgebouwen is een zo weinig mogelijk 
opvallende situering uitgangspunt. Dit geldt niet voor door het publiek 
gebruikte open bare 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. Aigemene 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: 
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* 

* 

* 

* 

* 

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 georienteerd is. 

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 
onoverzichtelijk, 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 bij
zonder dient bij de situering en omvang van milieubelastende functies 
(o.a. bedrijven) erop te worden gelet dat de uitbreiding of nieuwvestiging 
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 be"in
vloed. 
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2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 4: Woondoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor woondoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
1. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-

huis-verbonden beroep; 
2. bijgebouwen; 
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 wei 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 hoofdgebou
wen voldoen aan de eisen die in het op de kaart aangegeven 
bouwschema zijn gesteld. 

2. Voor het bouwen van Qijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de bijgebouwen zullen ten minste 3,00 m achter de naar de 

weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wei 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 bijgebouwen tot de aan het water grenzende 
bouwperceelgrens ten minste 5,00 m bedragen; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woning 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 
oppervlakte van het bouwperceel gelegen achter de naar 
de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw vermin
derd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, bedra
gen; 

c. de goothoogte van een bijgebouw 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 

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

vanaf het peil bedragen; 
c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders 

dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en 
regeling 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 
gestelde 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 wei 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 
gronden 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 
dakhelling van een hoofdgebouw wordt verlaagd dan wei een 
hoofdgebouw (over een gedeelte) wordt voorzien van een plat dak; 

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°; 
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5. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat, indien de 
gronden 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 bijgebouw 
minder dan 3,00 m achter of v66r de naar de weg gekeerde ge
vel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt ge
bouwd, 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 bijgebouw tot de aan het water grenzende bouwperceelgrens 
wordt verkleind; 

8. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 100 m2, mits: 

de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 60% van de opper
vlakte van het bouwperceel gelegen achter de naar de weg 
gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw verminderd met de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, zal bedragen; 

9. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 150 m2, mits: 
a. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 

van een aan-huis-verbonden beroep; 
b. de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 60% van de opper

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

10. het bepaalde in lid B sub 3 onder a en toestaan dat steigers en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwerken, 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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Wijzigingsbevoegdheid 

F. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het 
gestelde 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; 
2. bijgebouwen; 
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 Hoofdlijnen 
en de volgende regels: 

1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepa
lingen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 1 genoem

de gebouwen worden gebouwd; 
b. de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 15,00 m bedra

gen; 
c. de dakhelling van de gebouwen zal ten hoogste 60° bedra

gen. 

2. Voor het bouwen van Qijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen per woning 

zal ten hoogste 150 m2 bedragen; 
b. de goothoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
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 bedra

gen. 

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 
regeling van het verkeer, zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 

Bijzondere bepaling 

C. Zolang en voorzover de in lid 8 bedoelde uitwerking niet is goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten, mogen bouwwerken, uit te voeren binnen de 
in lid A omschreven bestemming, slechts worden gebouwd indien het 
bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan en 
nadat van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar ter 
zake is ontvangen. 
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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. bijgebouwen; 
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 ):loofdgebouwen 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 een vrijstaand hoofdgebouw 

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

eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld: 

goothoogte dakhelling 

maximaal min. max. 

4.50 m 30° 60° 

2. Voor het bouwen van Qijg~bouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de bijgebouwen zullen ten minste 3,00 m achter de naar de 

weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wei het 
verlengde daarvan worden gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woonhuis zal ten hoogste 70 m2 bedragen, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 

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 vermin
derd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, bedra
gen; 
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c. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m be
dragen. 

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 
gestelde in de 8eschrijving 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 bijgebouw 
minder dan 3,00 m achter of v66r de naar de weg gekeerde ge
vel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt ge
bouwd; mits: 

de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger 
zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of 
een verkregen hogere grenswaarde; 

5. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 100 m2, mils: 

de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 60% van de opper
vlakte van het bouwperceel gelegen achter de naar de weg 
gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw verminderd met de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, zal bedragen; 
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6. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 150 m2, mits: 
a. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 

van een aan-huis-verbonden beroep; 
b. de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 60% van de opper

vlakte van het bouwperceel gelegen achter de naar de weg 
gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw verminderd met de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, 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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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 bijgebouwen, 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 tuinen en erven; 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
en, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"ontsluitingsweg", zijn de gronden tot 2007 mede bestemd voor: 
11. ontsluitingswegen en de daarbijbehorende bouwwerken, geen 

gebouwen 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 €len vrijstaand hoofdgebouw 
worden gebouwd; 

c. de hoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 10,00 m 
bedragen; 

d. de oppervlakte van een hoofdgebouw zal ten minste 120 m2 
bedragen. 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 6 genoemde bijgebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 

woning zal ten hoogste 70 m2 bed ragen, 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 vermin
derd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, bedra
gen; 



94-55-11 biz 25 

b. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m be
dragen. 

3. Voor het bouwen van het in lid A sub 7 genoemde gebouw gelden 
de volgende bepalingen: 
a. het aantal gebouwen zal ten hoogste een 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 ziinde, 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 "natuur
stroomcentrale toegestaan", de hoogte van zonne-energie
masten 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 
gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 

1. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 100 m2, mits: 

de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 60% van de opper
vlakte van het bouwperceel gelegen achter de naar de weg 
gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw verminderd met de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, zal bedragen; 

2. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 150 m2, mits: 
a. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 

van een aan-huis-verbonden beroep; 
b. de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 60% van de opper

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

Wijzigingsbevoegdheid 

G. Burgemeester en Wethouders kunnen. met inachtneming van het 
gestelde 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 bin

nen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding 
"wijziging t.b.v. park-wonen van toepassing". 
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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. tuinen en erven; 
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, 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 
gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 

1. het bepaalde in lid B sub 1 en toestaan dat niet voor bewoning 
bedoelde gebouwtjes worden gebouwd ten behoeve van de uitoe
fening van een agrarisch bedrijf, zoals een zomermelkstal, een 
tankopslag of een naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouw
tje, 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 

bedragen; 
c. de hoogte van de gebouwtjes niet meer dan 4,50 m zal be

dragen. 
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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 
doeleinden. 

Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

F. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het 
gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 

het bepaalde in lid E juncto artikel 17 lid A en toestaan dat de 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor dagrecreatieve 
doeleinden. 
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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; 
en in beperkte mate voor: 
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: 

Nadere eisen 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders 
dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en 
regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

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; 
alsmede 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, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. er mogen geen steigers en naar de aard daarmee gelijk te 

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

vanaf 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 
gestelde 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 gebou
wen 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; 
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: 
a. er mogen geen steigers en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen 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 
gestelde 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 gebou
wen zijnde, worden gebouwd, mits: 
~ de hoogte ten hoogste 1,50 m zal bedragen. 

5trijdig 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 
aanleggelegenheid. 
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3. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel12: 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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Artikel13: Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

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

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: Aigemene 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 percen
tages; 

2. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het be loop 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, toilet
gebouwtjes 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 
gebouwd ten behoeve van het houden van dieren of het kweken van 
planten, zoals een voliere of een groentekas, mits: 
a. de oppervlakte van een gebouwtje ten hoogste 15 m2 zal bedra

gen; 
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 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 
vergroot tot ten hoogste 10,00 m; 

7. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwer
ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouw
werken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zonne-energiemasten 
wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m; 
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8. 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; 

9. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van (hoofd-)gebouwen 
binnen het bouwvlak en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar 
de buitenzijde worden overschreden door: 
a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en 

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

luifels, balkons en galerijen; 
mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend. 
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Artikel15: Wiizigingsbevoegdheden 

8urgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in 
de 8eschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 

1. de bestemmingen "80S 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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Artikel1S: Procedureregels 

Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking op grond van 
artikel 5 
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alsmede op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van 
artikel 4 lid F 
artikel 7 lid G 
en 
artikel15 
is de in afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht geregelde proce
dure van toepassing. 
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Artikel 17: Gebruiksbepaling 

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

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: 
-- het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
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Arlikel18: Overgangsbepalingen 

Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 

A. Bouwwerken, welke ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan 
bestaan dan wei worden gebouwd of kunnen worden gebouwd krach
tens een voor dat tijdstip aangevraagde bouwvergunning of gedane 
melding en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de 
bestaande afwijkingen 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 
of de melding geschiedt binnen 2 jaar na het tenietgaan. 

Vrijstellingsbepaling 

B. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling veri en en van het be
paalde in lid A, dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet 
mogen worden vergroot en toestaan dat een eenmalige vergroting 
plaatsvindt van de inhoud van in lid A toegelaten bouwwerken met ten 
hoogste 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. 
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Artikel 19: Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel17 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 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

94-55-11 
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Artikel 20: Siotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Voorschriften deel uitmakende van het 
bestemmingsplan Opsterland - Uitbreiding Loevestein, 
gemeente Opsterland. 
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Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ................................................ .. 

De voorzitter, De secretaris, 


