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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het bestemmingsplan Bakkeveen - De Singels, van de gemeente 
Opsterland; 

2. de kaart: 
de kaart van het bestemmingsplan Bakkeveen - De Singe Is; 

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 ornvang van hout, steen, metaal of ander 
rnateriaal, 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 rnensen toegankelijke, overdekte, geheel 
of gedeeltelijk rnet wanden omsloten ruirnte vormt; 

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

9. bouwvlak: 
een op de kaart aangegeven, door een bouwgrens omgeven vlak, 
waarmee de gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn toegelaten; 

10. bouwgrens: 
een op de kaart aangegeven lijn die niet door gebouwen mag worden 
overschreden, behoudens krachtens deze voorschriften toegelaten af
wijkingen; 

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

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

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

16. aan- of uitbouw: 
een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk dat ruimtelijk onder
geschikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar in functioneel opzicht onder
deel uitmaakt van dat (hoofd)gebouw; 

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

18. bedrijfswoning/dienslwoning: 
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; 

19. 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; 

20. verkoopvloeroppervlakte: 
de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte 
ten behoeve van de detail handel; 

21. supermarkt: 
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk 
bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel in voedings- en 
genotmiddelen; 
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22. hotel(-restaurantl: 
een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op 
het tegen vergoeding verstrekken van logies; 

23. cafetaria en/of snackbar: 
een horecabedrijf dat voornarnelijk is gericht op het verstrekken van 
kleine etenswaren en niet alcoholhoudende dranken; 

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

25. erotisch getinte vermaaksfunctie: 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van 
voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder 
begrepen een sexbioscoop, een sexciub en een sexautomatenhal; 

26. aanloopgericht horecabedrijf: 
een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van dranken en 
etenswaren aan met name bezoekers van centrumvoorzieningen, zoals 
ijssalons, croissanterieen en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
horecabedrijven; 

27. 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; 

28. dak: 
iedere bovenbeeindiging van een gebouw; 

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

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

tuig of gedeelte daarvan, voorzover deze onderkomens of voertui
gen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wei 
worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

31. 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; 
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b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet 
direct aan de weg grenst: 

de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij 
voltooiing van de bouw. 
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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, de 
boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

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

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

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

6. de afstand tot de bouwperceelgrens: 
de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de bouwperceel
grens. 



biz 6 99-55-06 

Artikel 3: Beschrijving in Hoofdlijnen 

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

1. Instructies 

1. 1. Aigemeen 

Het plangebied zal als verblijfsgebied worden ingericht. Op de wegen binnen 
het plangebied zal daarom een maximumsnelheid van 30 km/uur gelden. De 
wegen langs het plangebied, te weten de Foarwurkerwei en de 
Duerswaldmerwei, zullen ook 30 km/uur-zones worden. 

1. 1. 1. Het herinrichtingsgebied 

* 

* 

* 

De omgevingsfunctie (woonstraten, parkeervoorzieningen, groenvoor
zieningen en dergelijke) moet primair ten dienste van de woonfunctie 
staan. 

In kwantitatief opzicht zal worden gestreefd naar: 
de realisering van een dorpsuitbreiding bestaande uit circa 35 
vrijstaande en 16 twee-onder-eenkap woningen. In het gebied 
daaraan grenzend, aan de Foarwurkerwei 7, is ruimte voor 1 zeer 
grote woning; 
een gemiddelde aan parkeergelegenheid in het woongebied van 
ten minste een parkeerplaats per woning, inclusief parkeergele
genheid in garages en/of op eigen erf bij de woningen. 

Kwalitatief zal de herinrichting voldoen aan de volgende voorwaarden: 
de ontsluiting van de woonwijk zal plaatsvinden via een oprit vanaf 
de Foarwurkerwei. Er is sprake van een rondgaande verbinding 
met twee lussen. Aile woningen worden rechtstreeks vanaf de weg 
ontsloten. Een tweede oprit vanaf de Foarwurkerwei is in principe 
bestemd voor langzaamverkeer, maar kan in geval van calamitei
ten ook als extra ontsluiting dienst doen, voor bijvoorbeeld brand
weer en ziekenwagen; 
de inrichting van de wegen binnen het plangebied zullen gericht 
zijn op een goede integratie met de woonfunctie (begeleidende 
groenvoorzieningen, verlichting); 
het bebouwingspatroon zal van een zodanige opzet zijn dat in de 
ruimtelijke opbouw een aansluiting wordt gezocht met de hoofd
kenmerken van de bestaande dorpsbebouwing. De geprojecteerde 
woning aan de Foarwurkerwei 7 vormt hierop een uitzondering; 
de gebiedskenmerken zullen, waar mogelijk, in de stedebouw
kundige opzet van het woongebied worden gehandhaafd en/of 
benut; 
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* 

de randen van de nieuwbouw die aansluiten op bos of agrarisch 
gebied dienen een open structuur te hebben, tot uiting komend in 
vrijstaande relatief lage bebouwing (villa's met €len bouwlaag met 
kap). 
In het centrale deel van het woongebied zijn voornamelijk dubbele 
woningen geprojecteerd met een hogere bebouwing; 
de vier woningen die aan de Foarwurkerwei gerealiseerd worden, 
zullen individueel van opzet zijn; 
de woning aan Foarwurkerwei 7 zal op een zeer ruime kavel 
worden gesitueerd en kenmerkt zich door een forse maatvoering 
met een statige uitstraling. Het gebouw is in een teruggeschoven 
positie geprojecteerd. Dit past goed in het informele bebouwings
patroon in de nabijheid. De inrichting en tuinaanleg van het grote 
voorterrein dragen bij aan het speciale karakter van deze plek. 
In het zuidelijke deel van het plangebied zullen 2 formaties met 
woningen met een landelijk karakter worden gerealiseerd. Elke 
formatie bestaat uit een "Iandhuis", geflankeerd door een "belhuis" 
en een "koetshuis". Voor de landhuizen komen groene voorplein
tjes die het geheel een formeel aanzien zullen geven. De groene 
buffer tussen de bestaande woningen langs de Duerswaldmerwei 
en de nieuwe woningen met een landelijk karakter zal worden 
voorzien van een sloot. 
De sloot zal een beperkte functie kunnen hebben binnen de water
huishouding en dienen als opvang voor met name het hemelwater; 
bij de inrichting van de bouwpercelen wordt ernaar gestreefd de 
erfafscheidingen zoveel mogelijk in de vorm van beplanting te 
realiseren. Een bepaling van deze strekking zal in de gronduitgifte
voorwaarden worden opgenomen; 
openbaar groen zal zoveel mogelijk in geconcentreerde vorm 
worden toegepast. Hierbij zal met name een relatie worden gelegd 
met het aangrenzende landschap; 
het behoud van de waardevolle boombeplanting, zal behalve door 
de plaatselijke aanlegvergunningenstelsel, door middel van de 
bepaling omtrent het kappen van beplantingen in de Aigemene 
Plaatselijke Verordening worden geregeld. 

Er is geen sprake van vergunningsplichtige activiteiten ingevolge de 
Ontgrondingenverordening Friesland. 

1. 1. 2. De supermarkt 

* In kwantitatief opzicht wordt gestreefd naar: 
de inrit van de supermarkt ten behoeve van de bevoorrading zal 
plaatsvinden vanaf de Duerswaldmerwei en de uitrit op de Foar
wurkerwei. Er zal zo een rondgaande verbinding worden gecre
eerd voor het vrachtverkeer, met het oog op de verkeersveiligheid. 
Het wordt geen ontsluitingsweg ten behoeve van de woonlocatie. 
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In geval van calamiteiten kan deze weg ook als extra ontsluiting 
dienst doen, voor bijvoorbeeld brandweer en ziekenwagen; 
het creeren van voldoende parkeergelegenheid (en laad- en 
losmogelijkheden). 
Aan de weslzijde van de supermarkt zal hiervoor de mogelijkheid
worden geboden (±41 plaatsen). 
Het laden en lossen dient zoveel mogelijk gescheiden van het 
parkeerterrein plaats te vinden. In verband hiermee zal aan de 
noordzijde een opslagmogelijkheid voor het laden en lossen 
worden gerealiseerd. 

1. 1. 3. Hotel/Cafetaria 

De cafetaria beschikt reeds over een aantal parkeerplaatsen, gelegen langs 
de Foarwurkerwei. Er zal extra parkeergelegenheid gecreeerd worden ten 
oosten van de ingang van de nieuwe woonwijk. 
Er zullen een achttal parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
Door gebruik te maken van grasdoorlatende matten zal de parkeergelegen
heid in het omliggende groen ingepast kunnen worden. De parkeergele
genheid zal worden ontsloten via de Foarwurkerwei. 

1. 2. Duurzaam bouwen 

In het plan wordt, met inachtneming van de technische, verkeerskundige en 
financiele randvoorwaarden, gestreefd naar een optima Ie wijze van integre
ren van milieudoelstellingen. 
Dit "duurzaam bouwen" ') heeft betrekking op onder meer de volgende 
aspecten: 

milieurandvoorwaarden (bodem, verkeerslawaai, leidingen); 
verkeer en infrastructuur (goede wandel- en fietsmogelijkheden, beper
king verhardingsoppervlakken); 
energie (verkaveling gericht op goede bezonning van de woningen); 
water (afvoer regenwater via wadi's). 

Naast het duurzaam inrichten van de woonomgeving zal ook de duurzame 
bouw van de woningen zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Voor woning
bouw op project- of bouwplanniveau zal worden getracht door middel van 
overeenkomsten met projectontwikkelaars te bereiken dat bij de realisering 
rekening wordt gehouden met de aspecten van duurzaam bouwen (bijvoor
beeld door een goede bezonning en daarmee een zuinig energieverbruik, 
materiaalgebruik). Het beleid ten aanzien van duurzaam bouwen zal in het 
plangebied worden afgestemd op de gemeentelijke Nota Duurzaam Bouwen 
(d.d. 3 februari 1997). 

1) Duurzaam bouwen houdt in dat in aile lasen van het bouwproces. dus van initiatiel- 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. 
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1. 3. Beeldkwaliteit 

Beeldkwaliteit wordt gevormd door het bebouwingsbeeld en het visuele 
niveau van de inrichting van de openbare ruimte en de erven. 

Bij de bebouwing van het plangebied wordt, ten aanzien van de beeldkwali
teit, uitgegaan van een aantal aandachtspunten: 

er wordt gestreefd naar een open bebouwingsbeeld. De bebouwing 
kenmerkt zich door forse bouwvolumes. V~~r de geprajecteerde bebou
wing aan Foarwurkerwei 7 is een nog ruimere maatvoering, met een 
statige uitstraling het uitgangspunt; 
in de openbare ruimte zullen zover mogelijk groenzones ingepast 
worden; 
de inrichting van de open bare ruimte is zoveel mogelijk afgestemd op 
de bosrijke omgeving van het gebied; 
voor de verharding binnen het gebied, zullen klinkers worden gebruikt; 
de bebossing, grenzend aan de erven langs de noordwestzijde van het 
plangebied, dient gehandhaafd dan wei verbeterd te worden. 
Gestreefd wordt naar een versterking van de ecologische verbindings
functie, door de aanleg van graene verbindingen (minimaal 5 meter 
breed), die aansluiten op het bestaande boscomplex; 
de geprojecteerde supermarkt zal achter de gevelgrens van de be
staande bebouwing worden gebouwd, waardoor er een "voortuin" ont
staat. Deze "voortuin" dient de volumineuze bebouwing enigszins aan 
het oog te onttrekken. De opslagruimte aan de achterzijde van de 
supermarkt dient door beplanting te worden afgeschermd. 

Een en ander zal, voorzover dit niet rechtstreeks op grand van dit plan kan 
worden bewerkstelligd, worden nagestreefd middels een specifiek welstands
toezicht. 
Aandachtspunten zijn daarbij: 

architectuur (gericht op de onderlinge samenhang; gezichtsbepalende 
zijde naar de straat gericht; in hoeksituaties dienen twee gevels op de 
open bare ruimte te zijn georienteerd); 
kapvorm en nokrichting (eenheid in vorm en kapvorm); 
kleurstelling (onderlinge samenhang, de gevels midden tot donker, de 
daken donker); 
materiaalkeuze (gericht op onderlinge samenhang). 

1. 4. Waterhuishouding 

Teneinde een goede waterhuishouding in het plangebied te waarborgen, zal 
bij activiteiten die hierop inbreuk kunnen doen, overleg gepleegd worden 
met het beherende Waterschap, met name daar waar het hoofdwaterlossin
gen betreft. Ten behoeve van de waterhuishouding zal de sloot achter de 
woningen langs de Duerswaldmerwei worden verbreed. 
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2. Toetsingscriteria voor ontwikkeling en beheer 

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

2. 1. Specifieke criteria 

2. 1. 1. Woonfunctie 

- Hoofdgebouwen -

* 

* 

Sij verbouw en uitbreiding van (bestaande) hoofdgebouwen, zal in het 
algemeen de bebouwingsstructuur van de omgeving richtinggevend 
zijn. De bebouwing dient aan te sluiten op de ruimtelijke structuur en 
het daarmee samenhangende bebouwingspatroon van het dorp. De 
bebouwing aan de noord-west rand zal als overgang naar het naastge
legen landschap in maximaal een bouwlaag moeten worden gereali
seerd. 

De wijzigingsbevoegdheid om de bouwklassen te veranderen, kan uit
sluitend worden toegepast, indien het gaat om een projectmatige in
vulling van een bepaald gebied 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. 

- Aan- en uilbouwen en bijgebouwen -

De bouw van aan- en uitbouwen (extra slaapkamer, bijkeuken, serre's e.d.) 
en bijgebouwen (bergingen, garages e.d.) moet, behalve aan de kwantitatie
ve bebouwingsregelingen, in principe aan de volgende eisen voldoen: 

in het algemeen wordt gestreefd naar een herkenbaar onderscheid 
tussen hoofdgebouwen enerzijds en aan- en uitbouwen of bijgebouwen 
anderzijds; 
bij een vrijstelling voor extra vergroting van aan- en uitbouwen of 
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 aan
toonbare noodzaak tot uitbreiding gaat. 
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2. 1. 2. Bedrijven 

- Supermarkt -

De vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van de uitbreiding van de super
markt kan uitsluitend worden toegepast, indien er een bedrijfstechnische 
noodzaak tot uitbreiding bestaat. Er dient in het geval van uitbreiding 
voldoende parkeergelegenheid aanwezig te blijven. 

- Horeca -

* 

* 

De ontwikkeling in de horeca zal worden getoetst aan de volgende uit
gangspunten: 

het streven is in principe gericht op het hand haven van de horeca
voorzieningen op de bestaande locaties; 
de beoordeling van de functieverandering van een horecabedrijf 
wordt beoordeeld aan de hand van de effecten op de woonomge
ving. 

Een vrijstelling om de bedrijfsbebouwing gedeeltelijk buiten het bouw
vlak te realiseren wordt slechts verleend indien het gaat om een onder
geschikte uitbreiding van het bestaande horecabedrijf. Daamaast dient 
het hierbij te gaan om een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak tot 
uitbreiding. 

2. 2. Aigemene criteria 

Bij de toetsing van activiteiten aan het plan, zal voorts worden getoetst aan 
de volgende algemene criteria. 

• 

* 

* 

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

Straat- en bebouwingsbeeld: 
ten aanzien van de situering en vormgeving van bouwwerken, dient 
gestreefd te worden naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van 
een, in stedebouwkundig opzicht, harmonieus straat- en bebouwings
beeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 

een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebouwing on
derling; 
een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebou
wing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is. 

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

* 

* 

* 

* 

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

Milieusituatie: 
ten aanzien van de aard en omvang van gebruiksvormen dient rekening 
gehouden te worden met de milieu-aspecten, zoals hinder voor omwo
nenden en verkeersaantrekkende werking. 

Socia Ie 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. 

Landschappelijke waarden: 
ten aanzien van de plaats en de afmetingen van bouwwerken, werken 
en andere gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met het 
instandhouden c.q. het tot stand brengen van de landschappelijke 
waarden van het gebied. 

Gebruiksmogelijkheden: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden 
binnen andere bestemmingen, indien deze daardoor kunnen worden 
beInvloed. 
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2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 4: Woondoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

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

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

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen geld en de volgende bepalin
gen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 1 bedoel

de gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. een hoofdgebouw zal vrijstaand worden gebouwd, tenzij op 

de kaart in het bouwvlak een 2 is aangegeven, in welk geval 
maximaal twee hoofdgebouwen aaneen mogen worden ge
bouwd; 

d. de afstand van een hoofdgebouw of een blok van aaneenge
bouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens zal 
tenminste 3,00 m bedragen; 

e. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal 
de maatvoering voldoen aan de daaraan in het op de kaart 
opgenomen bouwschema gestelde eisen. 

2. V~~r het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen zullen niet worden 

gebouwd binnen de gebieden die op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding "geen bijgebouwen toegestaan"; 



biz 14 99-55-06 

b. de aan- en uitbouwen en 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 ge
bouwd; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de 
bijgebouwen bij een woning zal ten hoogste 70 m2 bedragen, 
met inachtneming van de volgende bepaling: 

de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% van 
de oppervlakte van het bouwperceel gelegen achter de 
naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw 
verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, 
bedragen; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c mag, indien de gronden 
op de kaart zijn voorzien van bouwklasse "VI", de gezamenlij
ke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten 
hoogste 450 m2 bedragen; 

e. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw zal 
ten hoogste 3,00 m bedragen. 

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

Nadere eisen 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 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 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening moet 
worden gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge
stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 

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

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat de afstand 
van een hoofdgebouw of een blok van aaneengebouwde hoofdge
bouwen tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind; 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de bouwklasse "I" of "IV", 
de goothoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoog
ste 4,50 m; 
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4. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de bouwklasse "II" en "VI", 
de goothoogte van een hoofdgebouw wordt verhoogd tot ten 
hoogste 5,50 m; 

5. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de bouwklasse "III" of "V", 
de goothoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoog
ste 6,50 m; 

6. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat indien de 
gronden zijn voorzien van de bouwklasse "I", de oppervlakte van 
een hoofdgebouw mag worden vergroot tot 160 m2, mits de opper
vlakte van het bouwperceel ten minste 800 m2 bedraagt; 

7. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de bouwklasse "II" of "III", 
de oppervlakte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot 150 m2; 

8. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de bouwklasse "IV" en "V", 
de oppervlakte mag worden vergroot tot 250 m2; 

9. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat de dakhelling 
van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0°; 

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

11. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat een aan- of 
uitbouw of een bijgebouw minder dan 3,00 m achter of v66r de 
naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het ver
lengde daarvan wordt gebouwd; 

12. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en 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; 

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

ning van een aan-huis-verbonden beroep, met dien verstande 
dat deze bepaling niet van toepassing is op de gronden die 
op de kaart zijn voorzien van de bouwklasse "IV"; 
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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; 

14. het bepaalde in lid B sub 2 onder e en toestaan dat de goothoogte 
van een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw wordt 
vergroot tot 4,00 m. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
12 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 

detailhandel. 
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Artikel 5: Detailhandelsdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor detailhandelsdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van een supermarkt; 
met de daarbijbehorende: 
2. tuinen, erven en !erreinen; 
3. groenvoorzieningen; 
4. bebossing; 
5. wa!eren; 
6. voe!- en rijwielpaden; 
7. on!slui!ingswegen; 
8. parkeervoorzieningen; 
9. verhardingen; 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor he! bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen, gel
den de volgende bepalingen: 
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 10,00 m; 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen ziinde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

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

C. Burgemeester en We!houders kunnen, ten behoeve van he! ges!elde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaa!s en 
afme!ingen van de bebouwing, waarbij me! name rekening zal worden 
gehouden me! de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inach!neming van he! 
ges!elde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijs!elling verlenen van: 

he! bepaalde in lid B sub 1 onder a en toes!aan da! een gebouw 
gedeeltelijk buiten he! bouwvlak word! gebouwd. 
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Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
12 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening 
van de supermarkt, zodanig dat het verkoopvloeroppervlakte meer 
dan 750 m2 bedraagt. 
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Artikel 6: Horecadoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor horecadoeleinden aangewezen granden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van horecabedrijven zijnde: 

a. aanloopgerichte horecabedrijven, hotel-/restaurants en/of 
cafe-restaurants, indien de gronden op de plankaart zijn 
voorzien van de klasse-aanduiding "A"; 

b. aanloopgerichte horecabedrijven, restaurants en/of cafe
restaurants, snackbars en/of cafetaria's, indien de gronden op 
de kaart zijn voorzien van de klasse-aanduiding "S"; 

c. bedrijfswoningen; 
2. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning; 
met de daarbijbehorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. graenvoorzieningen; 
5. voet- en rijwielpaden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. verhardingen; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

S. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de maatvoering zal voldoen aan de eisen die in het volgende 

bouwschema zijn gesteld. 

Goothoogte Dakhelling 

maximaal min. max. 

4,50 m 30° 60° 

2. V~~r het bouwen van aan- en uitbouwen en de bijgebouwen bij 
een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 
a. de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen zullen achter de 

naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan 
wei het verlengde daarvan worden gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de 
bijgebouwen bij een bedrijfswoning zal ten hoogste 200 m2 

bedragen; 
c. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw zal 

ten hoogste 3,00 m bedragen; 
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3. Voor het bouwen van bouwwerken. geen gebouwen ziinde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 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 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met het gestelde in de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge
stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat een gebouw 
gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd; 

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat de dakhelling 
van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0°; 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat de dakhelling 
van een gebouw wordt verhoogd tot 80°. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
12 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van grenden en bouwwerken ten behoeve van detail
handel. 

Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

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

het bepaalde in lid E juncto artikel 12 lid A en toestaan dat gron
den en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
detail handel bij een horecabedrijf in de vorm van voedings- en 
genotmiddelen, die ter plaatse worden gebruikt ten behoeve van 
de uitoefening van een horecabedrijf, mits: 
• de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productie

functie. 
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Artikel 7: Groenvoorzieningen 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen grenden zijn 
bestemd voor: 
1. greenvoorzieningen; 
2. beplanting en bebossing; 
3. paden; 
4. sloten en bermen; 
5. waterhuishoudkundige doeleinden; 
6. speelvoorzieningen; 
7. parkeervoorzieningen; 
en in beperkte mate voor: 
8. tuinen en erven; 
9. verhardingen; 
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 ziinde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 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 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Artikel 8: Doeleinden van verkeer en verblijf 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaarl voor doeleinden van verkeer en verbliif aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
1. woonstraten; 
2. voet- en rijwielpaden; 
3. parkeervoorzieningen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. speelvoorzieningen; 
en in beperkte mate voor: 
6. sloten en bermen; 
7. waterhuishoudkundige doeleinden; 
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 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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3. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 9: 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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Artikel10: 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 voar het verlenen van vrijstelling van de stedebouwkun-

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

portleidingen; 
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
f. de ruimte tussen bouwwerken; 
g. en erf- en terreinafscheidingen. 
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Artikel 11: 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 per
centages; 

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. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de hoogte van bouwwer
ken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of 
sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 25,00 m; 

7. 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; 

8. 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; 



biz 26 99-55-06 

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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Artikel12: 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 kampeermidde
len. 
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Artikel 13: Overgangsbepalingen 

Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 

A. Bouwwerken, welke ten tijde van de in-ontwerp-terinzagelegging van dit 
plan bestaan dan wei worden gebouwd of kunnen worden gebouwd 
krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde bouwvergunning of geda
ne melding en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits 
de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden ver
groot: 

1. gedeeltelijk worden vemieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 
vemieuwd ofveranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning 
of de melding geschiedt binnen 2 jaar na het tenietgaan. 

Vrijstellingsbepaling 

B. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 
bepaalde in lid A, dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet 
mogen worden vergroot en toestaan dat een eenmalige vergroting 
plaatsvindt van de inhoud van de 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 
van kracht worden van dit plan, mag worden voortgezet of gewijzigd, 
zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van 
het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard 
en omvang niet wordt vergroot. 

Uitzonderingen op het overgangsrecht 

D. Lid A is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op 
het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch 
zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan. 

E. Lid C is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan. 
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Artikel 14: Strafbepaling 

Overtreding van he! bepaalde in 
artikel 12 lid A 
ten aanzien van he! gebruik van gronden en bouwwerken. 
word! als s!rafbaar fei! aangemerk! in de zin van 
artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

biz 29 
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Artikel15: Siotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Voorschriften dee I uitmakende van het 
bestemmingsplan Bakkeveen - De Singels, van de gemeente Opster
land 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2001. 

De voorzitter, De secretaris, 


