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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het uitwerkingsplan krachtens artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(Uitwerkingsplan Ureterp - Noord (fase 2)) van de gemeente Opster
land; 

2. de kaart: 
de kaart van het Uitwerkingsplan Ureterp - Noord (fase 2); 

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 grand verbonden is. het
zij direct of indirect steun vindt in of op de grand; 

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. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grand. waarop krachtens het plan een zelf
standige. bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

10. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

12. )loofdgebouw: 
een gebouw dat. gelet op de bestemming. als het belangrijkste bouw
werk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 
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13. Qjjgebouw: 
een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
(hoofd)gebouw en qua afmetingen ondergeschikt aan dat (hoofd)gebo
uw; 

14. woonhuis: 
een gebouw, dat een 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; 

15. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor permanente bewo
ning: 
a. bewoning: 

de hUisvesting van een afzonderlijk huishouden; 
b. permanente bewoning: 

bewoning binnen de vaste woonplaats; 

16. 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, noodzake
lijk is; 

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

18. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling: 
bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen 
van economische en maatschappelijke diensten aan derden; 

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. dak: 
iedere bovenbeeindiging van een gebouw; 

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

22. 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: 
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de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij 
voltooiing van de bouw. 
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Artikel 2: Wijze van meten 

Bij toepassinl1 van deze voorschriften wordt als voigt gemeten: 

1. de (bouwl 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 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; 

5. de hoogte van een windmolen: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van de mast van een windmolen. 
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Artikel 3: Beschrijving in Hoofdlijnen 

De aan de gronden toegekende doeleinden zullen met het plan worden 
nagestreefd, op een wijze zoals in de Beschrijving in Hoofdlijnen van het 
bestemmingsplan Ureterp - Noord en hierna in hoofdlijnen is beschreven. 

Instructies 

* De uitbreiding van het woongebied zal gefaseerd worden ontwikkeld (zie 
figuur 1), waarbij fase A het eerst zal worden ontwikkeld. 

! 

I%WI FASE A 

IljjHBll FASE B 

Om SOm 100m 150m 200m 

1 =/==1- 1--=1 

Figuur 1: Fasering woongebied Ureterp - Noord (fase 2) 

Met de ontwikkeling van fase B zal in principe pas worden begonnen na 
het jaar 1999. Bij bepaalde ontwikkelingen wordt de mogelijkheid 
geboden om in het betreffende gebied v66r het jaar 2000 woningen te 
bouwen. Het betreft hier de situaties dat fase A nagenoeg is volge
bouwd en elders in de gemeente onvoldoende uitgeefbare woning
bouwlocaties beschikbaar zijn. 



biz 6 

* 

* 

* 

94-55-03 

Kwantitatief zal de uitbreiding van het woongebied voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

een gemiddelde capaciteit in het woongebied van 12 tot 15 wonin
gen per hectare; 
een gemiddelde aan parkeergelegenheid in het woongebied van 
ten minste een parkeerplaats per woning, inclusief parkeergele
genheid in garages en/of eigen erf bij de woningen. 

Kwalitatief zal de uitbreiding van het woongebied voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

de hoofdontsluiting zal plaatsvinden vanaf de Fugelliet en zal 
worden aangesloten op de Valomsreed; 
voorts zullen enkele langzaamverkeersverbindingen worden aan
gelegd die zowel aansluiten op de reeds gerealiseerde fase van 
het woongebied als met het zuidelijk aangrenzende dorp via de 
bestaande paden; 
de gebiedskenmerken zullen, waar mogelijk in de stedebouwkundi
ge opzet van het plangebied worden gehandhaafd en/of benut. Dit 
geldt in het bijzonder voor de aanwezige houtsingels met de 
daarbij behorende greppels, sloten en paden en het in het terrein 
aanwezige relief. 

Teneinde een goede waterhuishouding in het gebied te waarborgen, zal 
bij activiteiten die hierop inbreuk kunnen doen, overleg gepleegd worden 
met het beherende Waterschap. 
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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; 
alsmede in beperkte mate voor: 
4. woonstraten; 
5. paden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. groenvoorzieningen; 
8. speelvoorzieningen; 
9. waterlopen en waterpartijen; 
met de daarbij behorende: 
10. terreinen; 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling: 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"fase B", mogen geen gebouwen worden gebouwd v66r het 
jaar 2000. 

2. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalin
gen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden ge

bouwd; 
b. de maatvoering zal voldoen aan de eisen die in het volgende 

bouwschema zijn gesteld: 

aantal aaneen goothoogte dakhelling hoogte oppervlakte 
gebouwd 

maximaal maxlmaal min. max. max. max. 

2 6,50 m 30' 60' 10,00 m 120m' 

3, Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 

woonhuis zal ten hoogste 70 m2 bed ragen, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 



biz 8 94-55-03 

de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% van de 
oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, bedragen; 

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

4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 

2,00 m bedragen; 
b. 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 beschrijvingen in hoofdlijnen zoals die zijn opgenomen in het be
stemmingsplan en in dit uitwerkingsplan, nadere eisen stellen aan de 
plaats en afmetingen van de bebouwing. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

D. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de beschrijvingen in hoofdlijnen zoals 
die zijn opgenomen in het bestemmingsplan en in dit uitwerkingsplan, 
vrijstelling verlenen van: 

1. het bepaalde in lid B sub 1 en toestaan dat, indien de gronden op 
de kaart zijn voorzien van de aanduiding "fase B", gebouwen 
worden gebouwd v66r het jaar 2000, mits: 
-- vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde 

Staten is verkregen; 

2. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat het aantal 
aaneengebouwde hoofdgebouwen wordt vergroot tot 6; 

3. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de dakhelling 
van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0°; 

4. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de dakhelling 
van hoofdgebouwen wordt verhoogd tot 80°; 

5. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de oppervlakte 
van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 150 m2; 

6. het bepaalde in lid B sub 3 onder a en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woonhuis wordt ver
groot tot ten hoogste 100 m2; 
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7. het bepaalde in lid B sub 3 onder a en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woonhuis wordt ver
groot tot ten hoogste 200 m2. mits: 
-- de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 

van een aan-huis-verbonden beroep. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik. strijdig met deze bestemming. zoals bedoeld in artikel 
10 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

tail handel. 
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Artikel 5: Groenvoorzieningen 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. groenvoorzieningen; 
2. boomsingels; 
3. voet- en fietspaden; 
4. speelvoorzieningen; 
5. volkstuinen; 
alsmede in beperkte mate voor: 
6. woonstraten; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. tuinen en erven; 
9. waterlopen en waterpartijen; 
met de daarbij behorende: 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Op of in deze gronden zullen geen_gebouwen worden gebouwd. 

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

2,00 m bedragen; 
b. 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 beschrijvingen in hoofdlijnen zoals die zijn opgenomen in het be
stemmingsplan en dit uitwerkingsplan, nadere eisen stellen aan de 
plaats en afmetingen van de bebouwing. 
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Artikel 6: 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 fietspaden; 
3. parkeervoorzieningen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. boomsingels; 
alsmede in beperkte mate voor: 
6. bruggen, dam men en duikers; 
7. tuinen en erven; 
8. waterlopen en waterpartijen; 
met de daarbij behorende: 
9. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

2. Voor het bouwen van bouwwerken, g~en_gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 

2,00 m bedragen; 
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijn

de, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

Nadere eisen 

C. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de beschrijvingen in hoofdlijnen zoals die zijn opgenomen in het be
stemmingsplan en dit uitwerkingsplan, nadere eisen stellen aan de 
plaats en afmetingen van de bebouwing. 
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Artikel 7: Water 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd v~~r: 
1. waterlopen en waterpartijen; 
2. bermen en beplanting; 
3. groenvoorzieningen; 
alsmede in beperkte mate voor: 
4. bruggen, dammen en duikers; 
5. tuinen en erven; 
met de daarbij behorende: 
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: 

Nadere eisen 

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

c. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de beschrijvingen in hoofdlijnen zoals die zijn opgenomen in het be
stemmingsplan en in dit uitwerkingsplan, nadere eisen stellen aan de 
plaats en afmetingen van de bebouwing. 
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3. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 8: Anti-dubbeltelbepaling 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij de verlening van een 
bouwvergunning waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijlt 
bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 9: Aigemene vrijstellingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan het gestelde in de beschrijvingen in hoofdlijnen zoals die zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan en in dit uitwerkingsplan, bevoegd 
vrijstelling te 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 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, toilet
gebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes 
worden gebouwd, mits: 

de inhoud per gebouwtje ten hoogste 75 m' 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. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de opwekking van windenergie 
wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m; 

7. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend- en/of ontvangmasten, 
wordt vergroot tot ten hoogste 25,00 m; 

8. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwer
ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouw
werken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m. 
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Artikel10: 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. 
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Artikel 11: 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 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 
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 
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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Artikel12: 5trafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel 10 lid A. 
ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken. 
wordt als strafbaar feit aangemerkt in de zin van 
artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

biz 17 
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Artikel13: SlotbeQaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Voorschriften deel uitmakende van 
het uitwerkingsplan Ureterp - Noord (fase 2), gemeente Opsterland. 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van ........................................ 1996. 

De burgemeester, De secretaris, 
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Artikel 3: Beschrijving in Hoofdlijnen 

De aan de gronden toegekende doeleinden zullen met het plan 
worden nagestreefd op de wijze, zoals hierna in hoofdlijnen is 
beschreven. 

1. Typering plangebied 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een uitbreiding van het 
dorp Ureterp in noordelijke richting. Voorts is een dee I van de 
bestaande bebouwing langs de Valom, de Foareker, de Koetsebei
wal en de Skoalleane in het plan rneegenomen. 
De bestaande bebouwing bestaat in hoofdzaak uit woningen. Aan 
de Foareker en aan de Koetsebeiwal zijn enkele bijzondere func
ties gevestigd, te weten twee basisscholen en een dorpshuis. 

2. Ontwikkeling en beheer 

2. 1. Nadere doeleinden 

Bet gemeentelijk beleid is gericht op de ontwikkeling van een 
dorpsuitbreiding, die voorziet in een ruim en gevarieerd aanbod 
van woonmogelijkheden. Bij de ontwikkeling hiervan is het ge
meentelijk beleid tevens gericht op het bewerkstelligen van een 
goede aansluiting op de bestaande ruimtelijk-functionele struc
tuur van Ureterp (zie figuur 1). 

Figuur 1: De ruirntelijk-functionele structuur 
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2. 2. Instructies 

2. 2. 1. Dorpsuitbreiding 

* 

* 

* 

De woonfunctie dient de hoofdfunctie te zl.Jn. Er zullen 
voornamelijk woningen worden gebouwd. Op een aantal plaat
sen zijn ook andere functies toegestaan: lichte vormen van 
bedrijvigheid langs de Skoalleane en bijzondere functies 
(bijvoorbeeld scholen) in de groene noord-zuid-as. 

De omgevingsfunctie (woonstraten, parkeervoorzieningen, 
groenvoorzieningen, en dergelijke) zal primair ten dienste 
van de woonfunctie staan. 

De uitbreiding zal gefaseerd worden gerealiseerd (zie 
figuur 2). 

Figuur 2: De fasering 

* Kwantitatief zal de uitbreiding voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

het realiseren van circa 140 woningen tot het jaar 
2000; 

een gemiddelde aan parkeergelegenheid in het woongebied 
van ten minste een parkeerplaats per woning, inclusief 
parkeergelegenheid in garages en/of op eigen erf bij de 
woningen. 
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Kwalitatief zal de uitbreiding voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

* de eerste fase 

langs de Skoalleane dienen ruime kavels te worden uit
gegeven. Op deze ruime terreinen dient vrijstaande be
bouwing te worden gerealiseerd. Ten aanzien van dit 
plangebied geldt voorts, dat woonhuizen al dan niet in 
combinatie met (dienstverlenende) bedrijvigheid kunnen 
worden gerealiseerd; 

de groene noord-zuid-as dient een open bebouwingsstruc
tuur te hebben; de aanwezigheid van grote groenelemen
ten is wezenlijk voor dit plangebied. 
Tussen deze groenelementen kan bijzondere bebouwing, 
dienstverlenende bedrijfsbebouwing of bijzondere woon
bebouwing worden gerealiseerd; 

in het gebied, dat zich tussen de bebouwing langs de 
Skoalleane en de groene noord-zuid-as bevindt, kunnen 
verschillende soorten laagbouw-woningen g'erealiseerd 
worden; 

het ui tbreidingsgebied zal voor auto's in hoofdzaak 
worden ontsloten vanaf de Skoalleane. Dit houdt in, dat 
het betreffende plangebied vanaf de Mounestrjitte voor 
auto's niet toegankelijk is. De ontsluitingsweg vanaf 
de Skoalleane dient zich, samen met de verbinding hier
van met de Foareker, ruimtelijk te onderscheiden van de 
overige woonstraten in het plangebied. Hierdoor ont
staat een herkenbare hoofdindeling. 

Bovenstaande kwalitatieve uitgangspunten zijn weergegeven 
in figuur 3. 

* 

* 

de tweede fase 

het ui tbreidingsgebied zal voor auto's voornamelijk 
worden ontsloten door de ontsluitingsweg vanaf de 
Skoalleane door te trekken; 

algemeen 

bij realisering van de verkaveling en de woonbebouwing 
binnen de verkaveling, zal, teneinde een samenhangend 
bebouwingspatroon te be rei ken , worden gestreefd naar: 
-- een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruim-

te; 
een goede hoogte-breedte verhouding tussen de be
bouwing onderling; 
een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld 
tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar geori
enteerd is; 
een zo goed mogelijke bezonningssituatie; 
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Figuur 3: Kwalitatieve uitgangspunten voor de eerste fase 

bij de inrichting van de ruimte en de situering van de 
woningen, zal prioriteit worden gegeven aan de aspecten 
van de sociale veiligheid: 
-- in het algemeen wordt gestreefd naar een verkave

lings patroon dat overzichtelijk en helder is en dat 
de mogelijkheid biedt tot "sociale controle"; 

-- de langzaamverkeer-routes zullen vanuit deze optiek 
bijzondere aandacht krijgen; combinaties met open 
beplanting, goede verlichting en obstakelvrije rou
tes; 

bij de inrichting van het uitbreidingsgebied zullen de 
bestaande landschappelijke elementen (boomsingels, re
lief en paden) zoveel mogelijk worden gehandhaafd en 
versterkt; 

tussen het ui tbreidingsgebied en de Leidyk zal ge
streefd worden naar de aanleg van een of meer voetpaden 
ten behoeve van het "ommetje"; 

het openbaar groen wordt in grote geconcentreerde een
heden aangelegd, zodat er geen of weinig sprake is van 
versnippering; 
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er wordt ingespeeld op het benutten van de passieve 
zonne-energie. Dit kan geschieden door hiermee bij de 
situering van woningen, de indeling van de ruimten in 
een woning en het materiaalgebruik rekening te houden. 

Procedurele instructies 

* De kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten hebben hun 
vertaling gekregen in het op figuur 4 weergegeven stede
bouwkundig ontwerp, waarin de ruimtelijk-functionele rand
voorwaarden zijn aangegeven. Dit stedebouwkundig ontwerp 
dient als basis voor de concrete inrichting van het gebied 
op bouwperceelniveau (gronduitgifte, te verkopen terreinen, 
verkaveling, bouw). 

~ bouwv\ak 

ESSJ woonstraat met blJbehorende 
paden en groen 

F//;J groenvoorzlenlng, bep\antlng en paden 20 ~o 100m. 
b 40 80 

Figuur 4: Stedebouwkundig antwerp 
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Een wijziging in het stedebouwkundig on twerp zal door bur
gemeester en wethouders worden vastgesteld. 
Alvorens zij dit doen worden belanghebbenden in de gelegen
heid gesteld hun oordeel te geven over de vertaling van de 
uitgangspunten in het stedebouwkundig ontwerp. 

Bij particuliere realisering van grotere delen van het be
stemmingsplan, zullen met de betrokken particulier afspra
ken worden gemaakt over de uitvoering van de hiervoor ge
noemde instructies. 

2. 2. 2. Overig gebied 

* 

3. 

Bij het vervallen van de maatschappelijke functie ter hoog
te van De Koetsekraal, wordt ernaar gestreefd woonbebouwing 
te realiseren. Er zullen zowel (half)vrijstaande woningen 
als bijzondere woonvormen (bijvoorbeeld ouderenhuisvesting) 
kunnen worden gerealiseerd. Ook de vestiging van kantoren 
of dienstverlenende bedrijven/instellingen, dient ter plek
ke mogelijk te zijn. 

Toetsingscriteria voor ontwikkeling en beheer 

Bij de toetsing van activiteiten aan het plan, zal worden ge
toetst aan onder meer de volgende specifieke en algemene cri
teria. 

3. 1. Specifieke criteria 

3. 1. 1. Woonfunctie 

* Aan-huis-verbonden beroep 

De woonfunctie mag worden gecombineerd met de uitoefening van 
een aan-huis-verbonden beroep. Deze nevenfunctie mag geen on
evenredige aantasting vormen van de woonfunctie, door bijvoor
beeld de hinder (verkeersaantrekking, parkeeroverlast) die het 
gevolg is van de betreffende activiteit. Voorwaarde is voorts 
dat er sprake is van een combinatiefunctie in een gebouw. 

* Bouw van hoofdgebouwen 

Bij nieuwbouw in het uitbreidingsgebied wordt gestreefd naar 
een situering en maatvoering die overeenkomt met de sub 2 ge
noemde instructies. In het algemeen zal worden gestreefd naar 
regelmatige bebouwingswanden met niet al te veel verspringin
gen. 

Bij verbouw en uitbreiding van hoofdgebouwen, als ook bij 
nieuwbouw, aanslui tend op reeds gerealiseerde delen van het 
woongebied of bij incidentele nieuwbouw tussen bestaande (oude
re) bebouwing, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
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in het algemeen is de bebouwingsstructuur van de omgeving 
richtinggevend. De bebouwing moet blijven harmonieren met 
het beeld van de aansluitende bebouwing; 

aan het bouwen van hoofdgebouwen buiten het bouwvlak, voor
zover de gronden op de kaart hiervan zijn voorzien, zal in 
principe medewerking kunnen worden verleend. Daarbij zal 
naar het volgende worden gestreefd: 
* het grootste gedeelte van het hoofdgebouw dient binnen 

het bouwvlak te blijven; 
* 

* 

indien het betreft een uitbreiding die zich in de open
bare ruimte manifesteert, zal het straat- en bebou
wingsbeeld niet onevenredig mogen worden aangetast. Dit 
houdt met name in dat andere hoofdgebouwen niet aan het 
straatbeeld mogen worden onttrokken; 
bij de verandering van hoofdgebouwen, die zich niet in 
de openbare ruimte manifesteert, zal met name de woon
situatie aandacht krijgen. Daarbij zal ook worden ge
keken of de bouw van een (aangebouwd) bijgebouw wense-
lijker is; 

vergroting van de goothoogte zal in gebieden waar een bouw
laag met kap het straatbeeld overheerst, aIleen kunnen 
plaatsvinden indien dit zich niet in de openbare ruimte 
manifesteert. 
Hiervan kan worden afgeweken: 
* bij vrijstaande hoofdgebouwen, indien de ruimtelijke 

relatie tussen de hoofdgebouwen minder sterk is; 
* 

* 

bij aaneengebouwde hoofdgebouwen indien het betreft 
hoekpanden betreft; 
bij hoofdgebouwen op de overgang van gebieden met een 
bouwlaag naar gebieden met twee bouwlagen. 
In deze gevallen kan dus weI een zich in de open bare 
ruimte manifesterende goothoogtevergroting plaatsvin
den. 

Bouw van bijgebouwen 

Bij de bouw van bijgebouwen zullen de volgende uitgangspunten 
worden gehanteerd: 

in het algemeen wordt gestreefd naar een herkenbaar onder
scheid tussen hoofd- en bijgebouwen. Bij vrijstaande bijge
bouwen wordt, behalve naar een ondergeschiktheid qua af
metingen, ook gestreefd naar een functionele ondergeschikt
heid ten opzichte van het hoofdgebouw; 

bij plaatsing van bijgebouwen, gericht op de openbare ruim
te, zal met name gelet worden op een harmonieus straat- en 
bebouwingsbeeld. Dit houdt met name in dat de bijgebouwen 
het straatbeeld niet mogen domineren. 
Hoofdgebouwen mogen niet aan het straatbeeld worden ont
trokken; 
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in het geval dat er geen gerichtheid op de openbare ruimte 
is, zal de toetsing beperkter zijn en zal ze zich vooral 
rich ten op de gevolgen voor de omwonenden (woonsituatie); 

een vrijstelling voor extra vergroting van de oppervlakte 
van de bijgebouwen ten opzichte van de basisregeling, zal 
slechts in uitzonderingsgevallen worden toegestaan. De be
hoefte moet aantoonbaar zijn. 
Bij vergroting ten behoeve van de woonfunctie kan worden 
gedacht aan bijvoorbeeld extra woonruimte op de begane 
grond voor (een) gehandicapte(n). Ook moet aantoonbaar zijn 
dat het gebruik van de uitbreiding voor langere termijn ge
koppeld blijft aan de woonfunctie. 
Voor vergroting ten behoeve van een aan-huis-verbonden be
roep dan weI een (dienstverlenend) bedrijf of een dienst
verlenende ins telling in combinatie met de woonfunctie, 
moet het gaan om een bedrijfstechnisch aantoonbare nood
zaak. 

In beide gevaIIen kan er ook in ruimtelijk opzicht sprake 
van een noodzaak zijn, bijvoorbeeld, indien de gewenste 
ui tbreiding van een hoofdgebouw afgewezen moet worden, 
gelet op het straat- en bebouwingsbeeld. 

In het algemeen zal bij de extra vergroting worden getoetst 
aan de volgende criteria: 
* de woonsituatie van de aangrenzende woningen mag niet 

onevenredig worden aangetast; 
* ruimtelijk zal worden gestreefd naar het voorkomen van 

het dichtbouwen van achterterreinen. Bij (half)vrij
staande woningen op ruime erven zal eerder overgegaan 
kunnen worden tot vergroting dan bij dichter bebouwde 
percelen. 

3. 1. 2. Bijzondere functies 

Ui tbreiding en verbouwing van gebouwen ten behoeve van maat
schappeIijke functies, mag geen aantasting vormen van de struc
tureel bepalende kenmerken van de bebouwing. De ruimtelijke 
herkenbaarheid moet gewaarborgd bIijven. 
Deze wordt gevormd door de situering van de bebouwing ten 
opzichte van de openbare ruimte en de individuele bouwvorm. 

Bij veranderingen van het gebruik van de betreffende gebouwen, 
dient overlast voor de omgeving te worden voorkomen. Dit kan 
met name geschieden door er voor te zorgen, dat eventuele extra 
parkeerdrukte op het eigen terrein wordt opgevangen. 
Voorts dient er voor te worden gewaakt, dat er zich geen be
drijven vestigen met een zodanige hinder, dat dit ten koste zou 
gaan van het woonmilieu. 

Een dienstwoning bij een maatschappeIijke functie kan voor 
zelfstandige bewoning worden gebruikt, als binnen afzienbare 
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termijn er geen behoefte meer valt te verwachten aan een 
dienstwoning en de zelfstandige woonfunctie geen onevenredige 
belemmering vormt voor de ontplooiing van de maatschappelijke 
functie. 

3. 1. 3. Openbare nutsgebouwtjes 

Bij het bouwen van openbare nutsgebouwtjes wordt gestreefd naar 
een zo weinig mogelijk opvallende situering. Bij door het pu
bliek gebruikte openbare gebouwtjes (zoals telefooncellen) 
wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid en ligging. 

3. 2. Algemene criteria 

* 

* 

* 

* 

Aan de sub 2 genoemde instructies mag geen onevenredige af
breuk worden gedaan. 

Verkeersveiligheid: 
ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, 
dient rekening te worden gehouden met het instandhouden 
c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie. 

Woonsituatie: 
ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, 
dient rekening te worden gehouden met het instandhouden 
c.q. garanderen van een redelijke lichttoetreding en uit
zicht, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy. 

Straat- en bebouwingsbeeld: 
ten aanzien van de situering en vormgeving van bouwwerken, 
dient gestreefd te worden naar het instandhouden c.q. tot 
stand brengen van een, in stedebouwkundig opzicht, harmo
nieus straat- en bebouwingsbeeld. 
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