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Inhoudsopgave

1.

INLEIDING

1.1 Aanleiding
De gemeente West Maas en Waal wenst haar bestemmingsplannen uniform en digitaal
aan te bieden. Dit betekent dat het belangrijk is om zowel binnen als buiten de organisatie een standaard te hebben die ervoor zorgt dat de bestemmingsplannen steeds op dezelfde wijze tot stand komen. Standaarden voorkomen spraakverwarring en vervorming,
verlies of foutieve interpretatie van informatie.
Standaardisering verbetert de mogelijkheid om in planprocessen eenduidiger en vroegtijdiger te communiceren en standpunten af te stemmen tussen overheden, private investeerders en belangenorganisaties.
Standaardisering maakt het mogelijk en eenvoudiger om onderdelen van het planproces
via opdrachtverlening uit te besteden aan één of meerdere bureaus.
Aan deze meer technische standaardisering gaat het formuleren van inhoudelijk beleid
vooraf. In dit handboek zijn dan ook naast de meer technische standaarden ook de (inhoudelijke) beleidsuitgangspunten opgenomen, die basis zijn voor de inhoud van regels
en plankaart (verbeelding).

1.2 Doel en reikwijdte
Het doel van dit handboek is drieledig.
Ten eerste dient het handboek voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente West Maas en Waal als bestek, dat als bijlage dient te worden meegeleverd bij de
uitbesteding van het maken van nieuwe bestemmingsplannen. Het handboek dient tevens toegepast te worden wanneer een bestemmingsplan intern gemaakt wordt. In het
verlengde hiervan dient dit handboek tevens als controlemiddel voor de uitvoering en
vormgeving van ieder nieuw opgesteld bestemmingsplan in digitale en analoge vorm.
Ten tweede kan het handboek dienen als basis voor de wijze waarop vastgestelde bestemmingsplannen in de toekomst in digitale vorm centraal worden ontsloten enerzijds
via het gemeentelijke netwerk en anderzijds (op termijn) via internet naar externe belanghebbenden (burgers, bedrijven, instanties en andere overheden).
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Ten derde staan in het handboek de inhoudelijke gemeentelijke beleidsuitgangspunten
geformuleerd. Gemotiveerd wordt aangegeven op welke wijze omgegaan wordt met onderwerpen als de bouw van bijbehorende bouwwerken, inwoning, ondergronds bouwen,
etc. en waarom dat op deze wijze geschiedt. Zowel voor de eigen organisatie als voor
externe bureaus worden zowel de gemaakte keuzes als de achterliggende motivering
duidelijk. Bij het maken van nieuwe plannen kan hiervan dankbaar gebruik worden gemaakt en (als de specifieke situatie daarom vraagt) gemotiveerd van worden afgeweken.
De beleidsuitgangspunten zijn geaccordeerd door het bestuur. Dit betekent, dat bij het
opstellen van de afzonderlijke bestemmingsplannen niet steeds opnieuw het beleid ter
discussie behoeft te worden gesteld. Hierdoor kunnen de plannen sneller ontwikkeld
worden.
De beleidsuitgangspunten kunnen voor zover relevant één op één worden overgenomen
in de toelichting van het bestemmingsplan en verwerkt worden in de regels.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de status, het gebruik en het beheer van het handboek.
Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de inhoudelijke beleidsuitgangspunten van de gemeente West Maas en Waal aan bod, die dienen te worden verwerkt in op te stellen bestemmingsplannen. Hoofdstuk 4 beschrijft de opbouw van de bestemmingsplannen.
Hoofdstuk 5 gaat in op de toepassing van IMRO. Hoofdstuk 6 behandelt daarna de techniek. Hoofdstuk 7 ten slotte beschrijft de wijze waarop de opdrachtverstrekking van de
actualisering van bestemmingsplannen plaatsvindt.
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2.

HANDBOEK BESTEMMINGSPLAN

2.1 Status handboek
Eén van de doelen van het handboek is het bereiken van uniformiteit in de opzet en inhoud
van bestemmingsplannen. Om deze reden is de inhoud van het handboek dan ook een
leidraad voor het opstellen van een bestemmingsplan. Dit geldt ook voor de bijlagen. Voor
zover het handboek geen uitspraken doet over een concrete situatie dient de gekozen
opzet van het handboek gevolgd te worden bij eventuele nieuwe onderdelen.
Alleen in bijzondere gevallen mag van het handboek afgeweken worden. Bij afwijkingen
dient wel zo dicht mogelijk bij de in het handboek beschreven opzet gebleven te worden.
Van de beleidsuitgangspunten kan bij hoge uitzondering gemotiveerd worden afgeweken,
indien een specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.
Het handboek is van toepassing op alle bestemmingsplannen waarvan het ontwerp ter
inzage is gelegd na vaststelling van dit handboek. Voor zover het ontwerp van het betrokken bestemmingsplan vóór vaststelling van dit handboek ter inage is gelegd, is het handboek Bestemmingsplannen Dorpskommen van 6 december 2011 van toepassing.

2.2 Gebruik en beheer handboek
Allereerst dient dit handboek voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling als richtlijn bij het
opstellen van een bestemmingsplan. Ook in het geval een bestemmingsplan door een
extern bureau wordt opgesteld, dient dit handboek toegepast te worden. Het handboek
wordt in die situatie aan het betreffende bureau verstrekt.
In het verlengde hiervan is dit handboek voor de centrale (geo)-informatievoorziening de
basis voor de wijze waarop vastgestelde bestemmingsplannen in digitale vorm centraal
worden ontsloten enerzijds via het gemeentelijk netwerk (intranet) en anderzijds (op termijn) via internet naar externe belanghebbenden (burgers, bedrijven, instanties en andere
overheden).
Het handboek bestemmingsplannen is in beheer bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.
Voor de technische inbreng (plankaart (verbeelding), IMRO etc.) is de projectleider Vastgoed aanspreekpunt en mede betrokken bij het handboek. Voorstellen tot het wijzigen of
aanvullen van het handboek dienen bij een van hen aangemeld te worden. Tijdens het
opstellen van een nieuw bestemmingsplan zullen eventuele suggesties voor verbetering
worden besproken en beoordeeld door een te benoemen ‘Beheergroep handboek be-
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stemmingsplannen’. Eventuele principiële wijzigingsvoorstellen kunnen na goedkeuring
van de beheergroep door de beheerder worden verwerkt in het handboek.
De beheergroep zal bestaan uit:
 de beheerder van het handboek (2 medewerkers afd. RO);
 medewerker bouw- en woningtoezicht;
 projectleider vastgoed.

2.3 De wettelijke standaarden
2.3.1 DURP/RO Standaarden
In de periode 2000 - 2004 heeft het ministerie van VROM samen met een groot aantal
andere partijen (VNG, IPO, Unie van Waterschappen, Nirov, Bnsp en de Ravi) het stimuleringsprogramma DURP ter hand genomen. DURP stond in deze periode voor Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen. Doel van dit programma was om de gemeenten, de provincies en het rijk te stimuleren hun ruimtelijke plannen langs digitale weg te gaan vervaardigen, toegankelijk te gaan maken en uit te gaan wisselen. Tot de ruimtelijke plannen behoren onder andere bestemmingsplannen. Voor 2005 werd als (tussen-) doelstelling geformuleerd: 70% van de nieuwe ruimtelijke plannen is digitaal en uitwisselbaar.
Achtergrond van DURP was de wens om te komen tot een meer effectieve en efficiëntere
overheid en tot een verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en/of medeoverheden. Digitale ruimtelijke plannen werden essentieel geacht om dit doel te bereiken.
Na 2005 is het accent van DURP verschoven naar implementatie van de digitale plannen.
Dit betekende dat de aandacht voor het daadwerkelijk uitwisselen ook verschoof naar het
kunnen gebruiken van de digitale plannen. Om vervaardiging, uitwisseling en raadpleging
van bestemmingsplannen mogelijk te kunnen maken zijn er landelijke RO Standaarden
opgesteld. Sinds 1 januari 2010 is het toepassen van deze RO Standaarden wettelijk verplicht. De RO Standaarden bestaan uit normen en praktijkrichtlijnen, beschikbaar in verschillende documenten.
Normen van toepassing op bestemmingsplannen:
 Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO);
 Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP);
 Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI);
 Optioneel: Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT)
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Praktijkrichtlijnen van toepassing op bestemmingsplannen:
 Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP);
 Optioneel: Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplan Kaart (PRABPK)
 Optioneel: Praktijkrichtlijn voor Objectgerichte Planteksten (PRPT).
Vanaf 1 januari 2010 was het verplicht om de RO Standaarden 2008 toe te passen. Per 1
juli 2013 is het verplicht om de RO Standaarden 2012 te gebruiken, tenzij een plan al voor
deze datum in ontwerp-fase verkeerd. In dat geval mag de planvorming nog volgens de
RO Standaarden 2008 worden afgerond. De RO Standaarden 2012 zijn wettelijk verankerd
in de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.
In het resterende hoofdstuk wordt kort op bovengenoemde documenten ingegaan.
2.3.2 IMRO
Om ruimtelijke plannen zonder verlies van informatie digitaal te kunnen uitwisselen en
raadplegen zijn er definities en criteria voor digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen uitgewerkt in een standaardmodel IMRO (Informatie Model Ruimtelijke Ordening). In dit informatie model zijn in de ruimtelijke ordening van toepassing zijnde plannen, visies, besluiten
e.d. met hun objecten gedefinieerd. Het betreft dus niet alleen bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en inpassingsplannen, maar alle ruimtelijke instrumenten beschikbaar volgens de Wro (zoals structuurvisies, beheersverordeningen, omgevingsvergunningen, voorbereidingsbesluiten, exploitatieplannen, gerechtelijke uitspraken, etcetera), Het eerste model is voor het eerst verschenen in 2000. Via IMRO2003, IMRO2006,
IMRO2008 is nu IMRO 2012 het meest actuele model dat via ministeriële regeling deel
uitmaakt van de wettelijke digitaliseringverplichting.
2.3.3 SVBP2012
Het Rijk streeft niet alleen naar digitale en uitwisselbare plannen, maar ook naar vergelijkbare plannen. Vergelijkbaarheid is vanuit gebruikersoptiek van groot belang. In het algemeen gaat het hierbij om de belangen van burgers en bedrijven, die zich op eenvoudige
wijze een juist beeld willen vormen van de mogelijkheden en beperkingen op één of meerdere locatie(s). Het gaat hier om vragen als: mag ik hier iets wel of niet; waar mag wat;
enz. Daarnaast is vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen ook van groot belang voor een
ieder die ruimtelijke plannen voor een groter gebied in samenhang wenst te bezien. Dit is
onder andere aan de orde bij beleidsvoorbereiding, het opstellen van gebiedsplannen, de
monitoring en de handhaving van plannen.
Tevens wordt het door vergelijkbare bestemmingsplannen ook mogelijk om raadpleegsystemen ‘vooraf’ in te richten voor het tonen van de bestemmingsplaninformatie. Door de
standaardisatie gebruikt iedereen hetzelfde renvooi. Van dit principe wordt ook gebruik
1
gemaakt bij het landelijke raadpleegsysteem http://www.ruimtelijkeplannen.nl .
1

http://www.ruimtelijkeplannen.nl stelt alle ruimtelijke plannen en besluiten via één internetportaal beschikbaar .
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Vergelijkbare plannen kunnen worden verkregen door afspraken met elkaar te maken.
Deze afspraken uiten zich in de vorm van standaarden. Het werken met standaarden heeft
vanuit het werkveld van de ruimtelijke ordening een aantal voordelen. Hierbij kan worden
gedacht aan: efficiency, kostenreductie, snelle actualisering, goede uitvoering, verbeteren
handhaving etc.
Om deze standaard te realiseren is door VROM de ’Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2012’ (SVBP2012) uitgebracht. Hierin staan bindende normen betreffende de
vormgeving en inrichting van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen
en inpassingsplannen. Dit betreft niet alleen de opbouw van het plan, maar ook hoe het
plan digitaal wordt weergeven: digitale verbeelding. De digitale verbeelding is de verbeelding van het bestemmingsplan in een interactieve raadpleegomgeving, waarin alle relevante bestemmingsplaninformatie wordt getoond: de combinatie van (plan)kaart en de regels
met de toelichting. Zoals de bijvoorbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl gebeurd. Tevens geeft de SVBP definities voor veel voorkomende begripsbepalingen en voor de wijze
van meten.
2.3.4 PRBP2012
Het rapport ‘Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012’ (PRBP2012) bevat praktijkrichtlijnen, die de gegevensset beschrijft om conform het IMRO2012 en de SVBP2012 bestemmingsplannen van gemeente, provincies en het rijk te vervaardigen en elektronisch vast te
leggen.
Als uitgangspunt voor deze praktijkrichtlijn worden alle gegevens beschouwd die op de
2
plankaart (verbeelding) voorkomen en juridisch gebonden zijn aan de regels . Er is daardoor sprake van een, binnen de juridische context van de plankaart (verbeelding), complete gegevensset. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan te allen tijde de inhoud van de oorspronkelijke (wettelijk vastgelegde) plankaart (verbeelding) worden gereconstrueerd.

2

Verklarende elementen (zoals monumenten waar juridisch geen uitspraken over worden gedaan) maken geen
deel uit van de gegevensset en worden derhalve niet uitgewisseld.
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2.3.5 STRI2012
Om ruimtelijke plannen digitaal te kunnen uitwisselen is het noodzakelijk dat er naast, de
elementen die via de SVBP en de PRBP reeds worden geregeld, verdergaande inhoudelijke en procedurele afspraken worden gemaakt. Tot 2008 werd een deel van deze aanvullende afspraken onder meer geregeld via provinciale handboeken. Binnen de RO Standaarden 2012 wordt dit geregeld via de Standaard toegankelijkheid ruimtelijke Instrumenten 2012 (STRI2012). Deze standaard legt:
 technische vormvereisten vast;
 stelt regels vast betreffende het elektronische beschikbaar stellen;
 legt de integriteit, de authenticiteit en de volledigheid van digitale ruimtelijke plannen en besluiten vast.
2.3.6 IMROPT2012 en PRPT2012
Het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten 2012 (IMROPT2012) maakt het
mogelijk om de teksten van ruimtelijk instrumenten objectgericht op te bouwen, waarmee
een ruimtelijke plan efficiënter en effectiever toegankelijk wordt. De Praktijkrichtlijn voor
Planteksten 2012 (PRPT2012) geeft richtlijnen bij het objectgericht opbouwen van de teksten.
Het is niet wettelijk verplicht om de planteksten in objectgerichte vorm (XML) beschikbaar
te stellen. Echter: wanneer een bronhouder ervoor kiest objectgericht planteksten beschikbaar te stellen dan is men verplicht dit te doen volgens de normen van de IMROPT2012.
Indien de gemeente zelf in staat is om de planteksten (regels en toelichting) opgesteld in
XML formaat te raadplegen, dienen de planteksten conform IMROPT2012 en PRPT2012
aangeleverd te worden.
De IMROPT2012 beschrijft de wijze waarop objectgerichte planteksten worden opgebouwd
en uitgewisseld binnen de RO Standaarden 2012. Als uitgangspunt voor deze praktijkrichtlijn worden alle gegevens beschouwd die voorkomen in de planteksten behorend bij planfiguren van de Wro. Er is daardoor sprake van een, binnen de juridische context, complete
gegevensset. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan te allen tijde de inhoud van de oorspronkelijke tekst worden gereconstrueerd. Daarmee wordt in feite de volledige digitale
representatie van een plantekst beschreven.
Opgemerkt dient te worden dat deze praktijkrichtlijn niet ingaat op inhoudelijke aspecten
van planteksten. Verder kunnen planteksten van ruimtelijke plannen nooit zelfstandig bestaan. Er zal altijd sprake moeten zijn van een plangebied met eventuele bijbehorende
planelementen zoals een bestemmings- of besluitvlak.
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2.3.7 PRABPK2012
De Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplan Kaart (PRABPK2012) is een optionele aanvulling op de wettelijk verplichte SVBP2012. De PRABPK2012 bevat richtlijnen voor de
opmaak van de analoge bestemmingsplankaart, de papieren versie van de verbeelding.
Deze praktijkrichtlijn is niet wettelijk verplicht. De gemeente West Maas en Waal kiest,
omwille van een goede vergelijkbaarheid tussen verschillende plannen, ervoor om de
PRABPK2012 te hanteren bij het vervaardigen van hun bestemmingsplannen.
2.3.8 Opzet van de standaarden en toepassing hiervan voor het gemeentelijke
handboek
De RO Standaarden 2012 zijn dusdanig geformuleerd dat er sprake is van een gecombineerde standaard. Werd er in eerdere standaarden nog elementen in andere richtlijnen
herhaald, vanaf versie 2008 wordt per document, naast eigen aspecten, hooguit een nadere uitwerking gegeven van wat in andere documenten is benoemd. Deze werkwijze vereenvoudigt het actueel houden van praktijkrichtlijnen en handboeken. Door deze verwijzingen wordt voorkomen dat complete handboeken moeten worden herschreven indien er
aanpassingen in de richtlijnen en handboeken worden doorgevoerd. Om dezelfde redenen
is deze werkwijze ook doorgezet in dit gemeentelijke handboek.
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2.4 Juridische aspecten digitaal bestemmingsplan
Kenmerkend voor de Wro is de samenhang van ruimtelijke beleidskaders, een verkorting
van de planprocedures, de introductie van structuurvisies en een centrale rol van het bestemmingsplan. Concreet betekent dit dat zowel Rijk, provincie als gemeente de bevoegdheid hebben bestemmingsplannen op te stellen. Bestemmingsplannen zullen in voor het
gehele gemeentelijke grondgebied moeten worden vastgesteld.
In het Bro zijn de standaarden en criteria opgenomen die voor een goede uitvoering van de
Wro noodzakelijk zijn. Op grond van dit Bro wordt een bestemmingsplan langs elektronische weg vastgelegd. Het bestemmingsplan wordt in die vorm vastgesteld. Een analoge
versie van het bestemmingsplan wordt gelijktijdig met het digitale bestemmingsplan vastgesteld. Indien de inhoud van het langs elektronische weg vastgestelde bestemmingsplan
en de analoge versie tot een verschillende uitleg aanleiding geeft, is de inhoud van het
digitale bestemmingsplan beslissend.
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3.

BELEIDSUITGANGSPUNTEN HANDBOEK

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een aantal beleidsuitgangspunten van de gemeente West Maas en
Waal uiteengezet. De achterliggende gedachte daarbij is dat bij het opstellen van bestemmingsplannen vele vragen opduiken die een beantwoording in de plannen dienen te krijgen. Om de discussie over de vraagpunten te stroomlijnen en in één keer af te doen zijn de
beleidsuitgangspunten in onderhavig hoofdstuk van het handboek opgenomen. Zo behoeft
niet elke keer als een probleem zich aandient bij het opstellen van een bestemmingsplan
de discussie opnieuw gevoerd te worden.
Na enkele algemene uitgangspunten komt het meer specifieke beleid aan de orde. De
beleidskaders zijn in een paragraaf voor gebruik en een paragraaf voor bouwen verdeeld.
Deze paragrafen bevatten subparagrafen die de verschillende onderwerpen en thema’s
toelichten.
De betreffende subparagrafen hebben in grote lijnen de volgende opbouw:
 formulering van het doel van het beleid;
 formulering van de gemeentelijke beleidskeuze (met soms verschillende alternatieven).

3.2 Algemeen
3.2.1 Ambitieniveau bestemmingsplan
Per bestemmingsplan zal bekeken worden welk ambitieniveau van toepassing is. Hiervoor
zal het schema op de navolgende pagina’s als uitgangspunt gebruikt worden.
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Ambitieniveau

Bepalingen ten aanzien van gebruik

Bepalingen ten aanzien van bouwen

Voorbeeld

bestemmingsplan
0

Conserverend be-



heerplan (bevriezing
van huidige situatie)

Alle bestaande functies worden 
positief bestemd (evt. legalisering)



bestemd (evt. legalisering)

Uitbreiding van bestaande func- 
ties is niet toegestaan



den weg bestemd

uitbreiden


Vervanging van bestaande bebouwing is zeer

Loodgietersbedrijf mag zich niet
vestigen in voormalig pand van

beperkt toegestaan (tenzij op basis van over-

Onbenutte bestemmingen wor-

Een bestaande winkel of bedrijf
mag huidige vloeroppervlakte niet

Uitbreiding van bestaande bouwwerken is niet
toegestaan
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3.2.2 Afwijkingen van het bestemmingsplan
In het handboek is gekozen voor een regeling met zo weinig mogelijk binnenplanse afwijkingen. Ook de 10%-regeling voor afwijking in maatvoering is niet opgenomen om naar
burgers toe een zo helder en eenduidig mogelijke regeling te presenteren. Het schrappen
van de zogenaamde 10%-afwijking wordt in de jurisprudentie niet zonder meer toegestaan. In de toelichting van het bestemmingsplan zal goed gemotiveerd moeten worden
waarom deze ruimte niet geboden wordt.
De motivatie is als volgt. Bij het actualiseren van bestemmingsplannen vormen de ruimtelijk-stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten de basis voor keuzes t.a.v.
situering, hoogtes bebouwing e.d. Bij de maatvoering is rekening gehouden met een uitbreidingsmogelijkheid van circa 10%. De ‘ruimte’ van de 10%-afwijking wordt dus rechtstreeks verwerkt op de plankaart (verbeelding) en in de regels, wat de duidelijkheid ten
goede komt en extra (afwijkings)procedures voorkomt. Omdat de burger op deze manier
niet beperkt wordt in zijn mogelijkheden, maar juist meer ruimte krijgt, is het in dit geval
gerechtvaardigd om geen 10%-afwijking op te nemen. Op de plankaart (verbeelding) en
in de regels is in één oogopslag duidelijk wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden van
een perceel zijn. Voor uitzonderingen zal bij medewerking een buitenplanse afwijkingsprocedure gevolgd moeten worden, een afwijkingsbesluit genomen moeten worden en/of
een (partiële) herziening van het bestemmingsplan opgesteld moeten worden.
Soms zijn nog wel binnenplanse afwijkingen opgenomen, bijvoorbeeld om bestaande
kwaliteiten voldoende te beschermen. Discussiepunt is in hoeverre deze afwijkingenwenselijk zijn, dan wel gekozen moet worden voor het rechtstreeks toestaan van betreffende
bouwwerken dan wel functies. Dit zal per situatie afzonderlijk beoordeeld moeten worden.

3.3 Gebruik
3.3.1 Mantelzorg / Meergeneratiewoning
Doel van beleid
Eventuele wensen tot inwoning kunnen vervullen binnen vooraf gestelde eisen en voorwaarden. Doel van het inwoningsbeleid is te voorzien in mogelijkheden waarbinnen jongeren zorgbehoevende ouderen kunnen verzorgen of bijvoorbeeld hulpbehoevende kinderen door hun ouders verzorgd kunnen worden. Door woonruimte voor deze vormen
van mantelzorg mogelijk te maken in vrijstaande of aangebouwde bijbehorende bouwwerken, kan de druk op de reguliere gezondheidszorg worden verminderd. Als ander
belangrijk voordeel is dat door de mantelzorg de verzorgde in zijn vertrouwde omgeving
kan blijven.
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Beleidskeuze
e
Voor mantelzorg geldt in grote lijnen dat er geen 2 woning mag ontstaan. Dit houdt in dat
uitsluitend bewoning in de vorm van afhankelijke woonruimte (geen zelfstandig huishouden, maar onderdeel van één huishouden) is toegestaan. Inwoning is mogelijk in zowel
hoofdgebouwen als bijbehorende bouwwerken, als ook in units, indien het oppervlak van
de unit past binnen het aantal toegestane vierkante meter aan bijbehorende bouwwerken.
Mantelzorg is alleen mogelijk na toepassing van een afwijkingsprocedure. De vergunning
wordt alleen verleend als een overeenkomst wordt gesloten met de gemeente, waarin
wordt bevestigd dat binnen 1 maand nadat de reden voor de verlening van de vergunning
niet meer aanwezig is, hiervan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan het gemeentebestuur; tevens dat dan binnen 6 maanden de afhankelijke woning voor bewoning ongeschikt wordt gemaakt na intrekking van de vergunning op basis van de hierop betrekking
hebbende bepaling uit de algemene gebruiksbepaling. De gemeente werkt uitsluitend
mee aan een dergelijke overeenkomst, indien realisering van de inwoning voor de inwoner of (een) andere bewoner(s) niet onredelijk bezwarend is. De overeenkomst is als
bijlage bij dit handboek opgenomen.
Bij afwijking dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
 de inwoning is noodzakelijk uit een oogpunt van mantelzorg;
 er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in het geding zijnde belangen
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 door de bewoners wordt verklaard dat zij de zorgbehoeftige de zorg verstrekken die
nodig is;
 inwoning dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de (bedrijfs)woning.
Daartoe mag maximaal 75 m² aangewend worden, met dien verstande dat een minimale afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelsgrens aangehouden dient te
worden;
 per woning kan maar één vergunning ten behoeve van inwoning van kracht zijn;
 een eigen voordeur, hetzij aan de voorgevel hetzij aan een zijgevel, is niet toegestaan;
 alle bijbehorende bouwwerken/verbouwingen dienen te voldoen aan de ten tijde van
de aanvraag geldende eisen van het bestemmingsplan, bouwbesluit (uitgaande van
bestaande bouw), bouwverordening, etc., etc.
 ten behoeve van de inwoning mag geen aparte aansluiting op de nutsvoorzieningen
worden aangelegd. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande
aansluiting.
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het gedeelte dat ten behoeve van inwoning wordt aangewend dient direct aan te sluiten aan de woning, een onderlinge verbinding te hebben met de woning, niet zijnde
een verbinding buitenom; indien om zwaarwegende redenen gedacht wordt aan een
vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag deze geen eigen in-/uitrit hebben, tenzij bestaand op het moment van aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld door middel van luchtfoto’s
vastgelegd worden.
het gedeelte dat ten behoeve van inwoning wordt aangewend dient aan te sluiten bij
de zorgbehoefte van de zorgbehoeftige en hier eventueel op te worden aangepast.

3.3.2 Beroep en bedrijf aan huis
Doel van beleid
Wensen tot het aan huis uitoefenen van beroepen en bedrijven honoreren binnen vooraf
gestelde eisen en voorwaarden.
Beleidskeuze
In nieuw op te stellen bestemmingsplannen worden beroepsmatige activiteiten (maximaal
40% van het vloeroppervlak van het totale hoofdgebouw met bijbehorende bouwwerken,
tot een maximum van 80 m²) rechtstreeks toegestaan binnen een woonbestemming (en
in een bedrijfs-/dienstwoning) en bedrijfsmatige activiteiten worden via afwijking geregeld.
Op deze manier kan er flexibel omgegaan worden met gebruiksvormen die in principe
goed bij de woonfunctie passen en worden economische impulsen gestimuleerd, waardoor de leefbaarheid en dynamiek van de kernen bevorderd wordt. Omdat bedrijfsmatige
activiteiten onder omstandigheden belemmerend kunnen zijn voor een goede woon- en
leefomgeving, is een nadere afweging in de vorm van een afwijking wenselijk. Een vergunningkan verleend worden als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 de woonfunctie dient in overwegende mate te worden gehandhaafd;
 er mag geen detailhandel plaatsvinden, met uitzondering van een beperkte verkoop
van artikelen verband houdende met de uitgeoefende praktijk of beroepsactiviteiten,
waarbij detailhandel geen zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering vormt;
 de activiteit mag niet zodanig verkeersaantrekkend zijn dat ten gevolge daarvan extra
verkeersvoorzieningen (waaronder extra parkeervoorzieningen) noodzakelijk zijn;
 er mag geen onevenredige hinder of gevaar voor omwonenden te verwachten zijn;
 de oppervlakte die wordt gebruikt mag niet meer bedragen dan 40% van het vloeroppervlak van de begane grond van het hoofdgebouw met bijbehorende bouwwerken
tot een maximum van 80 m²;
 het mag geen seksinrichting en/of escortbedrijf betreffen.
In de bestemmingsomschrijving worden expliciet beroepsmatige activiteiten toegestaan
met de maximale oppervlaktemaat.
Hieronder wordt nader ingegaan op de hierboven genoemde ‘type’ activiteiten.
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Beroep aan huis
Het gaat hier om een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te
stellen gebieden dat door zijn beperkte omvang in woning en daarbij behorende (vrijstaande) bijbehorende bouwwerken met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend. Hieronder dient niet te worden begrepen de uitoefening van detailhandel. Het betreft hier de zogenaamde ‘beroepen aan huis’, die volgens vaste jurisprudentie binnen
een woonbestemming passen. Voor de parkeernormen wordt getoetst aan de normen uit
de bouwverordening die betrekking hebben op dienstverlening.
Bedrijf aan huis
Het betreft hier het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend. Hieronder dient niet te worden begrepen de uitoefening van detailhandel met uitzondering van een internetwinkel voor
zover geen sprake is van een afhaalmogelijkheid of van uitstalling van goederen ter
plaatse. . Gelet op de mogelijkheid van hinder voor omwonenden zijn deze activiteiten
alleen toegestaan na afwijking van het bestemmingsplan. De voorwaarden voor een vergunning hebben o.a. betrekking op de omvang van de bedrijvigheid (hierbij wordt aangesloten bij beroepen aan huis), het behoud van een goed woon- en leefklimaat, het voorkomen van te grote verkeersdruk en parkeeroverlast. Kappers worden gelijkgesteld met
aan huis verbonden bedrijven. In de afwijkingsvoorwaarden wordt specifiek aangegeven
dat kappers niet toegestaan zijn in Beneden-Leeuwen en Dreumel, omdat daar winkelconcentratie wordt nagestreefd.
Er wordt geen extra bebouwing toegestaan buiten de toegestane omvang van hoofdbebouwing en bijbehorende bouwwerken conform de bouwregels. Zowel beroep aan huis
als een bedrijf aan huis zijn niet ondergronds toegestaan.
3.3.3 Niet-woonfuncties in een woonomgeving
Doel van het beleid
Het zoveel mogelijk concentreren van niet-woonfuncties (voor zover ze niet vallen onder
de aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven) in centrumgebieden, aanloopgebieden en
bedrijventerreinen (voor zover aanwezig) van de verschillende kernen. Dit om (eventuele)
overlast in de woongebieden tot een minimum te beperken.
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Beleidskeuze
Voorzover gekoppeld aan een (dienst)woning krijgen de aanwezige niet-woonfuncties
buiten een ‘centrumgebied’ of een ‘bedrijventerrein’ de bestemming ‘Wonen’ met een
specifieke aanduiding detailhandel, horeca, bedrijf, kantoor, etc. al naar gelang de aanwezige functie op het moment van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Deze functies zijn dan naast de woonfunctie toegestaan. Burgemeester en wethouders
kunnen via een wijzigingsbevoegdheid de niet-woonfunctie niet langer toestaan, indien
deze ophoudt te bestaan.
3.3.4 Parkeren
Doel van beleid
Voorkomen van parkeeroverlast. Van belang is dat het parkeren voor bewoners, personeel en bezoekers zoveel mogelijk op eigen terrein wordt opgelost.
Beleidskeuze
In de bestemmingsplannen worden geen parkeernormen opgenomen. Indien het bestemmingsplan niets regelt over parkeernormen, geldt de bouwverordening op dat punt
van rechtswege (vgl. art. 9, lid 2 Woningwet). In de toelichting bij het bestemmingsplan
wordt verwezen naar de parkeernormering van de Bouwverordening. In de Bouwverordening worden op basis van het gemeentelijk parkeerbeleid parkeernormen opgenomen.
Deze normen gelden bij de toets van bouwaanvragen aan de bouwverordening.
3.3.5 Groen
Doel van beleid
Behoud en bescherming van bestaande groene gebieden.
Beleidskeuze
Structurele groengebieden krijgen de bestemming ‘Groen’. Hiervoor wordt aangesloten
bij de ontwikkelingsvisie. Binnen deze bestemming zijn geen parkeervoorzieningen (verhardingen) toegestaan. Snippergroen wordt bestemd tot ‘Verkeer en verblijf‘. Hierbinnen
zijn ook parkeervoorzieningen toegestaan. Binnen deze bestemming behoudt de gemeente de flexibiliteit om zonder wijziging van de bestemmingen tot herinrichting over te
gaan van (openbare) gebieden.
Binnen deze bestemming zijn tevens speelvoorzieningen toegestaan.
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3.3.6 Water
Doel van beleid
Doel van het beleid is afstemming met het beleid van het waterschap.
Beleidskeuze
Water wordt beschouwd als een sturend element en dient dus goed verankerd te worden
in het bestemmingsplan. Structurele waterpartijen en -gangen worden bestemd tot ‘Water’. Bovendien wordt de onderhoudszone van A-watergangen zowel in de regels als op
de plankaart (verbeelding) geregeld door middel van een dubbelbestemming. Ook waterkeringen worden daar waar nodig met een dubbelbestemming geregeld.
Ondergeschikte watergangen, zoals sloten e.d. worden niet als water bestemd, maar
krijgen de bestemming ‘Groen’, ‘Bos’, ‘Natuur’, ‘Verkeer’ of ‘Verkeer en Verblijf’. Zo behoudt de gemeente de flexibiliteit om zonder wijziging van de bestemmingen tot herinrichting over te gaan van (openbare) gebieden.
3.3.7 Ondergronds bouwen
Doel van beleid
Reguleren van ondergronds ruimtegebruik, zodat negatieve effecten daarvan worden
voorkomen (met name daar waar het publieksaantrekkende functies betreft).
Beleidskeuze
Ondergronds ruimtegebruik omvat ondergronds gebruik (functie) alsmede ondergronds
bouwen. Er wordt gesproken van een ondergronds bouwwerk, indien de vloer is gelegen
op ten minste 2,6 m¹ beneden peil. Jurisprudentie ten aanzien van ondergronds ruimtegebruik leert, dat indien een bestemmingsplan hiervoor geen specifieke regeling heeft
opgenomen, de regels die zijn opgenomen zowel gelden voor bovengronds als voor ondergronds ruimtegebruik.
Omdat de ruimtelijke effecten gelet op de aard en omvang van de kernen binnen de gemeente wel zullen meevallen, is gekozen voor een ‘ruime’ regeling. Hierdoor wordt intensief ruimtegebruik bevorderd.
Allereerst wordt een algemene regeling met betrekking tot ondergronds ruimtegebruik
opgenomen, waarbij kelderruimten e.d. in één bouwlaag onder gebouwen direct mogelijk
worden gemaakt. Daar waar bovengronds gebouwd mag worden zijn ook ondergrondse
bouwwerken toegestaan. Om te voorkomen dat het woonoppervlak verdubbeld wordt, is
een regel opgenomen waarin bepaald wordt dat bij de berekening van het maximale bebouwingspercentage of bebouwd oppervlak, de ondergrondse bouwwerken bij deze berekening mede in aanmerking worden genomen. Voor ondergronds bouwen dat dieper
gaat dan één bouwlaag onder de grond dient een afwegingsmoment plaats te vinden (via
een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid).
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Bij niet-woonbestemmingen gelden de doeleinden voor zowel de bovengrondse als de
ondergrondse ruimten.
3.3.8 Seksinrichtingen
Doel van beleid
Reguleren van plaatsing van seksinrichtingen en het voorkomen van leemten, waardoor
vestiging op minder gewenste plekken kan plaatsvinden.
Uitgangspunt daarbij is het beleid van de gemeente, dat de vestiging van een seksinrichting niet past bij het karakter van de gemeente. Er dient op grond van de jurispruden3
tie minimaal 1 seksinrichting binnen de gemeente toegestaan te worden.
Beleidskeuze
Indien een verzoek komt voor de vestiging van een seksinrichting wordt gekozen voor
een partiële herziening van het bestemmingsplan. Dit uitgangspunt dient ook nadrukkelijk
in de toelichtingen van de bestemmingsplannen opgenomen te worden.
3.3.9 Antennebeleid
Doel van het beleid
Binnen de kaders van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid stimuleren en faciliteren
van voldoende ruimte voor antenne-opstelpunten. Het gaat hier om de grotere masten,
die niet vergunningsvrij zijn.
Beleidskeuze
Het opstellen van antennes is niet toegestaan binnen de gemeente West Maas en Waal.
In uitzonderlijke gevallen kan een antenne via een partiële herziening van het bestemmingsplan c.q. buitenplanse afwijkingsprocedure mogelijk worden gemaakt.
3.3.10 Horeca
Doel van het beleid
Evenwichtige verdeling van horecavestigingen binnen de gemeente. Voorkomen van
overlast voor omwonenden.

3

ABRS 22 mei 2005 (Elburg)
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Beleidskeuze
Bestaande horeca blijft in ieder geval behouden. Afhankelijk van het specifieke beleid
voor de verschillende kernen wordt nieuwvestiging van horeca toegestaan.
In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen wordt een onderscheid gemaakt in verschillende horecacategorieën. De indeling komt voort uit de effecten die de horeca heeft
op haar directe omgeving (door o.a. openingstijden en geluidsniveau). Op die manier kan
beter gestuurd worden op verschillende vormen van horeca en hun invloed op de omgeving.
Vanwege de bescherming van het woon- en leefklimaat binnen de gemeente West Maas
en Waal is ervoor gekozen om in de definitie van het begrip horeca coffeeshops expliciet
uit te sluiten.
3.3.11 Bed and Breakfast
Doel van het beleid
Evenwichtige verdeling van ‘bed and breakfast’-voorzieningen binnen de gemeente.
Voorkomen van overlast voor omwonenden.
Beleidskeuze
Voor zogenaamde ‘bed and breakfast’-voorzieningen is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:


de woonfunctie dient als hoofdfunctie behouden te blijven;



bedoeld gebruik mag geen hinder voor het woonmilieu opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt;



permanente bewoning is niet toegestaan;



bedoeld gebruik mag geen belemmering voor de omliggende bedrijven opleveren;



het gebruik moet naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming zijn;



het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten
in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;



er mag geen duurzame ontwrichting van de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur ontstaan;



het mag niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreffen die kunnen leiden tot een
nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer;



parkeren op eigen terrein, om onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten te voorkomen;



de Bed and Breakfast-voorziening dient in bestaande bebouwing gerealiseerd te worden;



maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken mag ten behoeve van een Bed and Breakfast in gebruik zijn, zulks met een
absoluut maximum van 60 m².
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Verder worden Bed and Breakfast-voorzieningen gereguleerd door het Bouwbesluit. Ingevolge dit besluit dient men een gebruiksvergunning aan te vragen indien men vijf of
meer mensen te gast heeft. Op deze manier kan het aantal personen dat maximaal in
een Bed and Breakfast-voorziening mag verblijven, gereguleerd worden.
3.3.12 Detailhandel
Doel van het beleid
Behoud en/of versterking detailhandelsstructuur binnen de gemeente. Voorkomen van
leegstand door (waar mogelijk) bevordering c.q. behoud concentratie.
Beleidskeuze
Bestaande detailhandel mag in ieder geval blijven voortbestaan, en wordt dus niet wegbestemd. Winkelconcentratie in de kern Beneden-Leeuwen wordt bevorderd, door het
opnemen van een gemengde bestemming. Voor de overige kernen geldt dat er – gelet op
de leefbaarheid - flexibel met functiewisselingen omgegaan wordt door afwijking of een
bestemmingsplanherziening.
3.3.13 Evenementen
Doel van het beleid
Het organiseren van evenementen mogelijk maken binnen de gemeente.
Beleidskeuze
Indien in het bestemmingsplan evenementen niet nadrukkelijk toegestaan zijn, worden zij
geacht strijdig te zijn met de bestemming, tenzij het een kortdurend dan wel incidenteel
evenement is (ABRS 13-4-2005, LJN: AT3708).
In principe op alle openbare locaties en in alle gebieden van de gemeente zijn – waar dit
realistisch gezien mogelijk is - evenementen toegestaan. Evenementen worden opgenomen in de doeleinden van de bestemmingen: ‘Groen’, ‘Verkeer’ en ‘Verkeer - verblijf’ (NB:
dus niet in de bestemmingen ‘Natuur’ of ‘Bos’). Dit betekent niet dat evenementen ter
plaatse zonder meer zijn toegestaan; er dient nog steeds getoetst te worden aan de Algemene Plaatselijke Verordening.
3.3.14 Internetwinkels
Doel van het beleid
Helderheid verschaffen over welke vorm van internetwinkels is toegestaan .
Beleidskeuze
Er wordt een onderscheid gemaakt in vier categorieën van internetwinkels:
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Een internetwinkel met alleen administratieve handelingen
Een internetwinkel met alleen administratieve handelingen zijn de goederen alleen via
internet te bekijken en te bestellen. Deze verschijningsvorm heeft geen ruimtelijke uitstraling (volgens vaste jurisprudentie). Hierdoor is deze functie geschikt als beroep aan
huis, dan wel als nevenactiviteit binnen de hoofdbestemmingen ´Bedrijf´, ‘Bedrijventerrein’ en/of ´Detailhandel´ mits deze functies primair behouden blijven.

Een internetwinkel met opslag en verzending
Bij een dergelijke internetwinkel zijn de goederen alleen via het internet te bekijken en te
bestellen. Daarnaast worden de goederen op de locatie opgeslagen en na betaling verzonden.
Een dergelijke internetwinkel is passend binnen de bestemming ‘Wonen’, indien bij deze
bestemming een binnenplanse afwijking voor een bedrijf aan huis mogelijk is. De voorwaarden uit het bestemmingsplan die zijn gesteld aan een dergelijk bedrijf aan huis zijn
ook van toepassing op een internetwinkel met opslag en verzending.
Binnen de bestemmingen ‘Bedrijf’ en’Bedrijventerrein’ is een internetwinkel met opslag en
verzending als hoofdfunctie en als nevenfunctie passend.
Binnen de bestemming ‘Detailhandel’ is een internetwinkel met opslag en verzending
alleen mogelijk als het gaat om een nevenactiviteit met als voorwaarden dat de hoofdfunctie primair behouden blijft.

Een internetwinkel met opslag, verzending en afhaalmogelijkheid
Naast de administratieve handelingen, opslag en verzending wordt bij deze variant de
mogelijkheid tot het afhalen en/of afrekenen van de producten door afnemers toegevoegd
aan de bedrijfsactiviteiten. Deze afhaal-/ afrekenmogelijkheid kan tot overlast leiden bij
omwoners omdat het aantal verkeersbewegingen bij deze variant kan toenemen.
Een internetwinkel met opslag, verzending en afhaalmogelijkheid is niet passend binnen
de bestemming ´Wonen´.
Binnen de bestemmingen ´Bedrijf´ en ´Bedrijventerrein´ is een internetwinkel met opslag,
verzending en afhaalmogelijkheid (afhalen en/of retourneren) passend indien het gaat om
een nevenactiviteit. Hierbij is het niet mogelijk om de goederen te bezichtigen. Hiernaast
moet de inrichting van het perceel zoals parkeren op eigen terrein hierin voorzien.
Een internetwinkel met opslag, verzending en afhaalmogelijkheid als hoofdfunctie (= afhaalpunt) is op grote schaal niet wenselijk binnen onze gemeente en past beter op regionale bedrijventerreinen. Voor afhaalpunten met een kleinere omvang zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen.

Binnen de bestemming ´Detailhandel´ is een internetwinkel met opslag, verzending en
afhaalmogelijkheid alleen mogelijk als het gaat om een nevenactiviteit met als voorwaarden dat de hoofdfunctie primair behouden blijft.
Een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom
Deze meest uitgebreide vorm van internetwinkel gaat steeds meer op reguliere detailhandel lijken.
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Een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom is niet passend binnen de bestemmingen ´Wonen´ en ´Bedrijf´.
Een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom is passend
binnen de bestemming ´Bedrijventerrein´ indien bij deze bestemming een binnenplanse
afwijking voor ´Perifere detailhandel´ mogelijk is. De voorwaarden uit het bestemmingsplan voor ´Perifere detailhandel´ zijn ook van toepassing op een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom . Daarbij wordt de vloeroppervlakte
van de showroom beperkt tot maximaal 20% van de bedrijfsvloeroppervlakte.
Binnen de bestemming ´Detailhandel´ is een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom passend.
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3.4 Bouwen
3.4.1

Relatie met het Besluit omgevingsrecht (Bor)

Doel van het beleid
Afstemming met andere regelgeving op het gebied van bouwplantoetsen, zoals de W oningwet en het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Beleidskeuze
Algemene beleidskeuze met betrekking tot de relatie met het Bor is om hiermee praktisch
om te springen. Het Bor omvat o.a. een zeer gedetailleerde regeling over de vraag wanneer een bouwwerk vergunningsvrij is.
Artikel 2 van bijlage II behorende bij artikel 2.3 en 2.7 van het Bor, geeft aan wanneer
voor ‘bouwen’ en ‘planologische gebruiksactiviteiten’ geen omgevingsvergunning is vereist. De hierin opgesomde bouwwerken hebben betrekking op beide hiervoor genoemde
activiteiten en vormen in feite een voortzetting van de categorie bouwvergunningsvrije
bouwwerken (artikel 43, lid 1, aanhef en onderdeel c, Ww en het daarop gebaseerde
Bblb (artikel 2 en 3)). Ook voor het bouwen van deze bouwwerken was geen
(bouw)vergunning nodig. Het bouwen van deze bouwwerken alsmede het in het Bblb bij
die bouwwerken behorende gebruik behoefde niet te voldoen aan de geldende planologische regelgeving.
In artikel 3 van bijlage II behorende bij artikel 2.3 en 2.7 van het Bor, is een nieuw type
vergunningvrije bouwwerken opgenomen, waarbij alleen het “bouwen” als omgevingsvergunningvrij is aan te merken. Het planologische vergunningvereiste uit artikel 2.1, eerste
lid, onder c, van de Wabo blijft voor dit bouwen bestaan, indien het bouwen strijdig is met
bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Mits voldaan wordt aan de in artikel 3 van bijlage II
van het Bor gestelde eisen, blijft de omgevingsvergunningplicht voor het “bouwen” buiten
toepassing. Bij strijd met bijvoorbeeld het bestemmingsplan geldt echter wel de omgevingsvergunningplicht voor “planologisch strijdig gebruik”.
Er wordt niet getracht de regels van de op te stellen bestemmingsplannen naadloos te
laten aansluiten op het Bor door bijvoorbeeld geen bouwregels op te nemen voor vergunningsvrije bouwwerken. De bouwregels zouden hierdoor ingewikkeld en onleesbaar
worden. Als basis voor de bouwregels geldt daarentegen het gemeentelijk stedenbouwkundig en welstandsbeleid. Dit betekent, dat soms in het bestemmingsplan bouwwerken
worden verboden, die vergunningsvrij zijn. Indien sprake is van vergunningsvrije bouwwerken (artikel 2 van bijlage II, behorende bij artikel 2.3 en 2.7 van het Bor), dan vindt
geen toetsing plaats aan het bestemmingsplan en blijven de regels van het bestemmingsplan buiten toepassing.
Indien sprake is van toepassing van artikel 3 van bijlage II van het Bor, is er wel sprake
van een toets aan het bestemmingsplan.
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Deze praktische benadering behoeft geen problemen op te leveren bij het toetsen van
bouwaanvragen. Immers elke bouwaanvraag wordt eerst getoetst aan het Bor. Als een
bouwwerk vergunningsvrij blijkt te zijn kan dit meegedeeld worden aan de aanvrager.
Toetsing aan o.a. het bestemmingsplan vindt dan niet plaats. Pas indien het gaat om een
vergunningplichtig bouwwerk of een bouwwerk –zoals opgenomen in artikel 3 van bijlage
II, behorende bij artikel 2.3 en 2.7 van het Bor - zal het bestemmingsplan ter hand worden genomen.
3.4.2 Tekensystematiek
Voor de tekensystematiek wordt zoveel mogelijk uitgegaan van bouwstroken (voor
hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken), achtertuinzones en voortuinzones door
middel van voorgevelbouwgrenzen, zijgevelbouwgrenzen en achtergevelbouwgrenzen
(zie nevenstaande afbeelding). Hierdoor wordt een grote mate van flexibiliteit verkregen.
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F: Patiowoningen
3.4.3 Bouwmogelijkheden woningen (hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken)
Doel van het beleid
Eenduidige en flexibele bouwregeling met zo weinig mogelijk binnenplanse afwijkingen,
die zodanig ruim is, dat de noodzaak voor het voeren van afwijkingsprocedures, het nemen van een buitenplans afwijkingsbesluit en/of het opstellen van een partiële herziening
van het bestemmingsplan tot een minimum wordt beperkt.
Rechtsgelijkheid voor bewoners
Beleidskeuze hoofdgebouwen
 type woningen (zie nevenstaande afbeelding): bij beheerplannen worden uitsluitend
de bestaande woningtypen toegelaten.
 de wijze van bestemmen: er is gekozen voor twee woonbestemmingen, grondgebonden en niet grondgebonden met daarin de aanduidingen.
 dieptes woningen:
1. vrijstaand: 14 meter
2. twee-aaneen en geschakeld: 12 meter
3. aaneengebouwd: 10 meter
met als voorwaarde dat de afstand tot de achterste perceelgrens minimaal 5 meter
dient te bedragen.
 afstand hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens dient aan één zijde minimaal
3 meter te bedragen en aan de andere zijde minimaal 2 meter te bedragen. Voor
halfvrijstaande woningen dient een afstand tot de zijdelingse perceelsgrens aangehouden te worden van minimaal 2 meter.
 verplichting om hoofdgebouwen binnen een zone van 3 meter van de gevellijn te
bouwen om flexibiliteit te creëren.
 De goot- en bouwhoogte worden beide op de verbeelding (plankaart) opgenomen.
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Bij de aan te houden goothoogte van een hoofdgebouw dient rekening te worden gehouden met de representatieve goothoogte. De representatieve goothoogte is die goothoogte
die representatief is voor de hoofdmassa van het bouwwerk.
Indien de geldende bestemmingsplannen een ruimere regeling kennen dan bovenstaande algemene regels wordt in principe gekozen voor de bestaande regeling om planschadeclaims te voorkomen.
Het onderscheid tussen bouwvlakken en bouwstroken is met name voor de tekensystematiek van belang. In de regels wordt uitsluitend gesproken van een ‘bouwvlak’; een
geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. Hieronder
vallen dus zowel bouwvlakken als bouwstroken.
Beleidskeuze dakkapellen
Voor dakkapellen is in de welstandsnota (1 juli 2008, par. 8.2.4) een gedetailleerde regeling gegeven. Deze regeling wordt afdoende beschouwd. In de bestemmingsplannen
hoeft geen aanvullende regeling voor dakkapellen te worden opgenomen.
Beleidskeuze bijbehorende bouwwerken algemeen
In het bestemmingsplan wordt het onderscheid tussen aangebouwde bijbehorende bouwwerken, uitgebouwde bijbehorende bouwwerken en bijbehorende bouwwerken zoveel
mogelijk losgelaten; in principe worden bijbehorende bouwwerken toegestaan, mits deze
voldoen aan de voorwaarden uit de regeling voor bijbehorende bouwwerken. In specifieke
gevallen, bijvoorbeeld in de voortuin, waar bijvoorbeeld vrijstaande bijbehorende bouwwerken over het algemeen niet gewenst zijn, wordt wel onderscheid gemaakt.
De situering van bijbehorende bouwwerken wordt gerelateerd aan de situering van de
feitelijke woning en niet aan de mogelijke situering van woningen. De situering van bijbehorende bouwwerken mag in beginsel uitsluitend plaatsvinden op 3 meter vanaf de voorgevellijn (dit wordt gedefinieerd als de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel
van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen). Dit is conform de welstandsnota.
De maximale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken wordt gerelateerd aan de oppervlakte van het bouwperceel. Het betreft een zogenaamd ‘getrapt’ stelsel. Het getrapte
stelsel ziet er als volgt uit:
Oppervlakte bouwpercelen

Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken

tot 300 m²

60 m²,

300 tot 500 m²

80 m²;

500 tot 750 m²

90 m²;

750 tot 1000 m²

100 m²;

groter dan 1000 m²

150 m²;
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Beleidskeuze hoogte bijbehorende bouwwerken
Maximale hoogte van bijbehorende bouwwerken:
 maximale goothoogte van 4 meter;
 maximale bouwhoogte van 6 meter.
Beleidskeuze uitbouw (erker)
Een uitbouw is (in de terminologie van het bestemmingsplan) een met het hoofdgebouw
verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag een geheel vormend met het
hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig (constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel opzicht (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in
functioneel opzicht ondergeschikt is aan en in een directe verbinding staat met het
hoofdgebouw en een vergroting van een bestaande ruimte inhoudt. Omdat door middel
van het realiseren van een uitbouw het hoofdgebouw wordt uitgebreid, is ervoor gekozen
om de uitbouw onder het begrip hoofdgebouw te laten vallen. Een uitbouw moet voldoen
aan de volgende eisen:
Gevelzijde
voorgevel

maximale breedte

maximale hoogte

maximale diepte

e

50% van de gevel, tot vloerpeil 1 verdieping + max. 1,5 meter
max. 3,5 meter

0,25 meter

Als dit uit het oogpunt van welstand aanvaardbaar is mag de uitbouw worden voorzien
van een kapconstructie zonder dat sprake is van een tweede bouwlaag. De afdekking
van de erker (plat of kap) mag worden doorgezet tot en met de entree van de woning.
Een uitbouw mag ook binnen de zone ‘tuin’ worden gerealiseerd.
Beleidskeuze balkons op uitbouw
Een balkon op een uitbouw aan de voorzijde van de woning is toelaatbaar. Een nadere
toetsing van welstand is mogelijk. De diepte van een balkon mag maximaal 1,5 meter
bedragen.
Beleidskeuze bijbehorend bouwwerk in de vorm van een aanbouw
Een aanbouw is (in de terminologie van het bestemmingsplan) een met het hoofdgebouw
verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag waarbinnen een primaire woonfunctie is toegestaan. De aanbouw wordt al dan niet met kap gebouwd , een geheel vormend met het hoofdgebouw en is door zijn verschijningsvorm in bouwkundig, (constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel opzicht (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) ondergeschikt aan het hoofdgebouw. De aanbouw staat in een directe open verbinding met het hoofdgebouw en bestaat uit minimaal twee wanden.
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Beleidskeuze aangebouwd bijbehorend bouwwerk
Een met het hoofgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag al dan
niet met kap, een geheel vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm
in bouwkundig, (constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel (ligging, maatvoering,
kapvorm, dakhelling) als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan en niet in een directe
verbinding staat met het hoofdgebouw, een toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt en uit minimaal 2 gesloten wanden bestaat.
Beleidskeuze vrijstaand bijbehorend bouwwerk
Een vrijstaand gebouw dat zowel in bouwkundig (constructie) architectonisch en/of ruimtelijk visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan het op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw en uit minimaal 2 gesloten
wanden bestaat.
Beleidskeuze bijbehorende bouwwerken op hoekpercelen
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en erfafscheidingen bij woningen (niet
zijnde gestapelde woningen) op hoekpercelen is gekozen voor een praktische benadering, die aan de ene kant zoveel mogelijk stedenbouwkundige principes honoreert, maar
ook rekening houdt met de wensen van bewoners.
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Kort samengevat komt deze benadering neer op het volgende:
 in principe wordt er een strook van 3 meter vrijgehouden in de zijtuin, indien deze
grenst aan doorgaande wegen (de zijtuinstrook). Zo wordt voorkomen, dat bijbehorende bouwwerken op de perceelsgrens worden gebouwd, wat leidt tot vernauwing
en verstening van het woongebied. Dit wordt stedenbouwkundig niet acceptabel geacht. Bestaande bijbehorende bouwwerken in deze zijtuinstrook worden niet wegbestemd. Echter nieuwe bouwaanvragen zullen worden getoetst aan dit beleid;
 indien een bestaande woning op minder dan 1 meter vanaf de zijdelingse perceelsgrens is gesitueerd zijn op die strook wel bijbehorende bouwwerken toegestaan. In
feite heeft immers de verstening hier plaatsgevonden;
 er geldt geen zijtuinstrook indien de woning gelegen is aan openbaar groen, een
groenstrook van minimaal 3 meter breed of een pad/weg naar binnenterreinen (niet
doorlopende routes). Hier zijn geen grote bezwaren tegen een verdere verstening;
 geen bijbehorende bouwwerken voor de voorgevellijn van woningen, die op de zijstraat zijn georiënteerd.
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3.4.4 Zwembaden bij woningen
Doel van beleid
Reguleren van omvang en plaatsing van zwembaden bij woningen.
Beleidskeuze zwembaden
Zwembaden zijn in beginsel rechtstreeks toegelaten. Er wordt daarbij een onderscheid
gemaakt in overdekte zwembaden en niet-overdekte zwembaden.
Voor overdekte zwembaden gelden de bepalingen voor bijbehorende bouwwerken. Voor
niet-overdekte zwembaden is een aparte regeling opgenomen.
3.4.5 Erfafscheidingen bij woningen
Doel van beleid
Reguleren van omvang en plaatsing van erfafscheidingen bij woningen. De beleidsregels
gelden in principe voor alle bestemmingen.
Beleidskeuze erfafscheidingen
Implementeren van de volgende beleidsregels voor erfafscheidingen:
 achter de voorgevellijn (de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van
een gebouw tot aan de perceelsgrenzen) mag een afscheiding twee meter hoog zijn,
daarvoor één meter;
 bij een hoekwoning mag de afscheiding vanaf 2 meter uit de voorgevellijn pas twee
meter hoog zijn (aan de zijde van het zijerf, dat grenst aan de openbare weg of het
openbaar groen). Zo worden vaak lelijke hoekoplossingen voorkomen.
Door middel van welstandstoezicht kan de gewenste vormgeving van de erfafscheiding
4
worden afgedwongen .
3.4.6 Uitbreidingsmogelijkheden van niet-woonfuncties
Doel van het beleid
Niet-woonfuncties (gelegen verspreid over de kernen en niet op een bedrijventerrein of
een winkelconcentratiegebied) de mogelijkheid geven om in de toekomst hun activiteiten
op een rendabele wijze te kunnen voortzetten. Het beleid is niet gericht op verplaatsing
van deze functies.

4

In de welstandsnota wordt uitgegaan van een maximale hoogte van 1 meter voor de voorgevellijn en maximaal 2 meter achter de voorgevellijn. De welstandsnota kent niet het voorstel voor hoekpercelen.
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Beleidskeuze
De bedrijven krijgen beperkte uitbreidingsmogelijkheden (20%). In eerste instantie is de
vergunde situatie op het bouwperceel bepalend voor de uitbreidingsmogelijkheden.
De bouwstrook wordt om de bestaande bebouwing gelegd. In de bouwregels wordt de
bouwmogelijkheid opgenomen om buiten de bouwstrook te bouwen onder de voorwaarden, dat de bouwstrook met maximaal 20% mag worden uitgebreid en dat er een minimale afstand moet worden aangehouden van 3 meter ten opzichte van de zijdelingse en
achterste perceelsgrens. Ook mag de bebouwing niet hoger zijn dan 4 meter. Op deze
manier wordt rekening gehouden met de om het bedrijf heen gelegen percelen, waar
meestal een woonbestemming op ligt.
Nieuwe agrarische bedrijven in de dorpskommen zijn niet toegestaan.
3.4.7 Bedrijfs- en dienstwoningen binnen de komplannen
Doel van het beleid
Een regeling, die ook in de praktijk wordt gehandhaafd. Zorgt voor rechtsgelijkheid. Geen
nieuwe bedrijfs- en dienstwoningen, met uitzondering van agrarische bedrijven.
Beleidskeuze
Bedrijfswoningen worden met een aanduiding op de plankaart (verbeelding) opgenomen,
binnen de bestemming van het bedrijf waarbij de woning hoort. Tevens wordt een ‘gevellijn’ binnen deze aanduiding opgenomen. Op die manier kunnen zowel situering als oppervlakte van de bedrijfswoning vastgelegd worden.
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4.

OPBOUW BESTEMMINGSPLAN

4.1 Algemeen
Het doel van dit hoofdstuk is het creëren van eenduidigheid in het opstellen van de toelichting, regels en verbeelding (plankaart) van een bestemmingsplan in de gemeente
West Maas en Waal.

4.2 Toelichting
De toelichting dient een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten
grondslag liggende gedachten te geven. Vooral een goede afstemming tussen de toelichting en de beide juridische onderdelen van het bestemmingsplan (regels en verbeelding
(plankaart)) is van groot belang. De plantoelichting geeft een toelichting op het bestemmingsplan, maar maakt geen deel uit van het bestemmingsplan. In bijlage 1 is de inhoudsopgave van de toelichting opgenomen zoals die gehanteerd dient te worden bij het
opstellen van nieuwe bestemmingsplannen, één en ander in navolging van het ‘Handboek (digitale) bestemmingsplannen Gelderland’. De inhoudsopgave (een aanbeveling
van de provincie) is enigszins aangepast. Na de inleiding, de beschrijving van de bestaande situatie en het beleidskader volgt eerst een planbeschrijving. In dit hoofdstuk
wordt ingegaan op de inhoudelijke beleidsuitgangspunten voor het plangebied. Deze
zullen met name gericht zijn op het beheer van het plangebied. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen worden ook deze beschreven in dit hoofdstuk. Indien duidelijk is
wat er allemaal in het plangebied mogelijk is wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan
op de noodzakelijke onderzoeken, die zijn verricht om de keuzes in het voorgaande
hoofdstuk te verantwoorden dan wel te onderbouwen door onderzoek. Vervolgens volgen
dan de hoofdstukken juridische aspecten, economische uitvoerbaarheid en overleg en
(eventueel) inspraak.
Eén en ander wordt hieronder nader uitgewerkt.
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het bestemmingsplan en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. Van de ligging en begrenzing van het plangebied
wordt een toelichtende kaart opgenomen. Verder wordt een opsomming van de bij het
plan behorende stukken gegeven en worden de vigerende bestemmingsplannen genoemd, die met het nieuwe bestemmingsplan worden herzien. Het hoofdstuk bevat tevens een leeswijzer.
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Beschrijving bestaande situatie
In dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke en de functionele structuur beschreven. Wat betreft
de ruimtelijke structuur wordt aandacht gegeven aan de volgende elementen: de ontstaansgeschiedenis, de wegenstructuur (verschillende typen en/of categorieën wegen),
groen, ecologie, waterstructuur en –systeem, en bebouwingsstructuren en -typologieën.
In verband met de overzichtelijkheid is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.
Met betrekking tot de functionele structuur worden, voor zover aanwezig, de volgende
elementen opgenomen: wonen, wooncentra, centrumvoorzieningen, maatschappelijke
voorzieningen, de aanwezigheid van detailhandel en/of horeca en bedrijven. Verder komen de waardevolle elementen, recreatie en toerisme aan de orde en worden de aanwezige belemmeringen (leidingen, etc.) beschreven.
Van alle elementen wordt een omschrijving en beschrijving gegeven. Ook hierbij is het
opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.
Beleidskader
In dit hoofdstuk wordt het relevante Europees, Rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke structuur en de functionele structuur beknopt
opgenomen. Het opnemen van een overzicht van beleid moet wel een meerwaarde hebben. Indien het beleid van andere overheden niet relevant is in het specifieke plangebied
kan worden volstaan met een (gemotiveerde) melding daarvan. De relevante beleidsstukken worden aangehaald, waarbij wordt aangegeven hoe het nieuw te maken bestemmingsplan zich verhoudt tot dit beleid.
Planbeschrijving
In dit hoofdstuk komen de beleidsuitgangspunten die in het bestemmingsplan zijn gehanteerd ten aanzien van onder andere de gewenste ruimtelijke en functionele structuur aan
de orde. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gronden, waar alleen sprake is
van beheer en de ontwikkelingslocaties.
Onderzoek en verantwoording
In dit hoofdstuk worden de keuzes uit het voorgaande hoofdstuk verantwoordt dan wel
onderbouwd door de noodzakelijke onderzoeken op grond van wet- en regelgeving.
Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:
 geluidhinder (wegverkeerslawaai en industrielawaai);
 bedrijven en milieuzonering;
 bodem;
 landschap;
 archeologische en cultuurhistorische waarden;
 water(toets);
 flora en fauna;
 luchtkwaliteit;
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externe veiligheid (inrichtingen en vervoer gevaarlijke stoffen);
verkeer en parkeren.

Indien zich in het plangebied geen ontwikkelingen voordoen kan voor wat betreft de
meeste aspecten volstaan worden met de opmerking, dat deze niet relevant zijn.
Juridische planopzet
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de planregels. Zo wordt een toelichting gegeven op het juridische systeem en
op alle afzonderlijke bestemmingen. De beschrijving is een toelichting op de regels en
motiveert de gebruikte regelingen. Per bestemming wordt steeds aangegeven hoe desbetreffende gronden gebruikt mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag worden. De
beleidsmatige onderbouwing van de opgenomen regelingen en/of beperkingen zijn zoveel mogelijk opgenomen in het hoofdstuk ‘Planbeschrijving’.
Economische uitvoerbaarheid
In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. De economische
uitvoerbaarheid is in het bijzonder van belang indien het bestemmingsplan voorziet in de
uitvoering van werken door de gemeente dan wel ontwikkelaars. Voor deze onderdelen
moet de financieel-economische uitvoerbaarheid worden aangetoond.
Overleg en inspraak
Over het voorontwerp van een bestemmingsplan kan, overeenkomstig de gemeentelijke
inspraakverordening, gelegenheid tot inspraak worden geboden. In deze fase zal tevens
het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro plaatsvinden met de besturen van de betrokken gemeenten en waterschappen en met de diensten van Rijk en Provincie, die betrokken zijn
bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen
welke in het plan in het geding zijn. De resultaten van zowel het vooroverleg als de
(eventuele) inspraak zullen in het bestemmingsplan worden verwerkt.
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4.3 Regels
4.3.1 Inleiding
In tegenstelling tot de toelichting is het onderdeel regels wel ver uitgewerkt in de SVBP
2012. Volgens deze richtlijn zijn de regels van een bestemmingsplan in West Maas en
Waal opgebouwd uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels,
de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde
komen. Deze indeling dient aangehouden te worden.
In bijlage 4 zijn de regels nader uitgewerkt. Voor een beschrijving van de opbouw van de
regels en een uitleg hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het rapport SVBP
2012.
In de volgende paragrafen is per onderdeel aangegeven welke richtlijnen of handboeken
(passages) gelden. Tevens zijn, ter verduidelijking, enkele onderdelen inhoudelijk uitgewerkt.
4.3.2 Inleidende regels
Relevante richtlijn:
 SVBP 2012, paragraaf 5.4 en 5.5.
In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan
gebruikte begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen.
Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en
die tot verwarring of meerdere uitleg vatbaar zijn.
Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten te bepalen wordt in de wijze
van meten uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan.
4.3.3 Bestemmingsregels
Relevante richtlijn:
 SVBP 2012, hoofdstuk 2;
(Enkel)bestemmingen
Voor het toekennen van bestemmingen is de SVBP 2008 het uitgangspunt. Hierin zijn
alle mogelijke in een plangebied voorkomende functies gegroepeerd binnen hoofdgroepen van bestemmingen. De in een bestemmingsplan te gebruiken bestemmingen dienen
in overeenstemming te zijn met deze hoofdgroepen. Om te komen tot een goede toepassing van de lijst met hoofdgroepen van bestemmingen, zijn in het rapport instructies opgesteld waarin wordt aangegeven hoe op basis van een lijst met domeinwaarden tot een
bestemmingskeuze en bestemmingsbenamingen kan worden gekomen.
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Uit te werken bestemmingen
Zie SVBP 2012, paragraaf 2.3.
Dubbelbestemmingen
Zie SVBP 2012, hoofdstuk 3.
Opbouw van elke bestemming
Zie SVBP 2012, paragraaf 5.3.
Hieronder volgt per (enkel)bestemmingsonderdeel een korte toelichting.
Bestemmingsomschrijving
Bevat de omschrijving van de doeleinden die met de bestemming aan de grond worden
toegekend. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies zoals wonen, bedrijven, detailhandel, recreatie, horeca etc. De aard van
de toegelaten inrichtingen van gronden (bouwwerken en werken, geen bouwwerken zijnde) vloeit dan voort uit de toegelaten functies.
De hoofdfuncties worden als eerst genoemd. Indien van toepassing worden ook de aan
de hoofdfuncties ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De ondergeschiktheid wordt
weergegeven door de zin ‘met daaraan ondergeschikt’. Tevens wordt aangegeven welke
functies bij de bestemming behoren door middel van de zin ‘met daarbij bijbehorende’.
Het betreft hier meestal functies als paden, groen, erven, etc. De bestemmingsomschrijving is niet alleen functioneel, maar bevat ook inrichtingsaspecten.
Bouwregels
In de bouwregels wordt aangegeven welke bebouwingsmogelijkheden er op een perceel
bestaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde.
Afwijken van de bouwregels
Door het opnemen van een afwijkingsregeling bestaat de mogelijkheid af te wijken van de
algemeen toegestane bouwregelingen. Afwijkingen dienen niet opgenomen te worden
voor afwijkingen van de bouwregels, waarvan de verwachting is, dat ze in (bijna) alle
gevallen worden verleend. Dan dienen de bouwregels hierop aangepast te worden. Voor
elke afwijking wordt aangegeven waarvan afgeweken wordt, de maximale afwijking die
kan worden toegestaan en eventueel de situaties of voorwaarden waaronder de vergunning wordt verleend.
Het gaat hier om afwijkingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien afwijkingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking hebben worden ze geplaatst in hoofdstuk 3 (de algemene regels).
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Specifieke gebruiksregels
In dit onderdeel kan worden aangegeven welke vormen van gebruik men in ieder geval
strijdig acht met de bestemming. Het is niet de bedoeling alle mogelijke strijdig gebruiksvormen te noemen, maar alleen die, waarvan het niet op voorhand duidelijk is dat deze in
strijd zijn met de bestemming. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling op de bestemmingsomschrijving.
Afwijken van de gebruiksregels
Een afwijking van een gebruiksregel mag niet leiden tot een feitelijke wijziging van de
bestemming. Dat wil zeggen, dat wel een vergunning kan worden verleend ten behoeve
van functies, die inherent zijn aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies. Via afwijking kunnen geen ‘nieuwe‘ functies worden toegestaan. Met andere woorden: de afwijkingsregeling kan worden opgenomen voor kleinere, planologisch minder
ingrijpende, onderwerpen. Functiewijzigingen en grotere, ingrijpende ruimtelijke ingrepen
dienen geregeld te worden via een wijzigingsbevoegdheid.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
Specifieke inrichtingsactiviteiten, niet bestaande uit bouwen, dienen soms aan een vergunning gebonden te worden. Het gaat daarbij om gevallen waarbij er geen noodzaak
bestaat om werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden geheel uit te sluiten,
maar waarbij de toelaatbaarheid afhangt van de omstandigheden in een concreet geval.
Een vergunningenstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden wordt opgenomen om extra bescherming aan een specifieke bestemmingswaarde van de bestemming te bieden, zoals landschappelijke of natuurlijke waarden, of de groen en/of waterstructuur.
Bij de opname van een dergelijk vergunningenstelsel dienen in de toelichting en de regels de te beschermen waarden duidelijk beschreven te worden. Ook dient duidelijk te
worden waar binnen het plangebied de betreffende waarden aanwezig zijn.
Wijzigingsbevoegdheid
Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestemmingsplan te wijzigen (binnenplanse wijziging). In de meeste gevallen zal het gaan om het wijzigen van de op een perceel gelegde bestemming, maar deze wijziging kan eventueel
ook gebruikt worden om de bouwmogelijkheden op een perceel te wijzigen.
Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien wijzigingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking hebben worden ze geplaatst in hoofdstuk 3 (de algemene regels). Een gebiedsgebonden wijzigingsbevoegdheid wordt op de plankaart (verbeelding) aangegeven door
middel van een aanduiding.
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4.3.4 Algemene regels
Zie SVBP 2012, paragraaf 5.2. Het overgangsrecht en de anti-dubbeltelbepaling zijn opgenomen in het Bro met de verplichting om deze over te nemen in het bestemmingsplan.
Verder bevat de Wabo een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met
het bestemmingsplan te gebruiken. Deze bepaling hoeft derhalve niet opgenomen te
worden in het bestemmingsplan. Dit geldt tevens voor de strafbepaling. Overige delen
zijn facultatief en als volgt voor West Maas en Waal hieronder uitgewerkt.
Anti-dubbeltelregel
Deze bepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een
bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.
Algemene bouwregels
Onder deze algemene regels zijn de bepalingen opgenomen voor ondergronds bouwen
en ondergeschikte bouwdelen. Daarnaast zijn de bepalingen ‘uitsluiting aanvullende werking bouwverordening’ en ‘bestaande afstanden en maten’ opgenomen.
Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
In deze bepaling wordt, bij de toepassing van bepalingen van het bestemmingsplan, de
aanvullende werking van de bouwverordening uitgesloten. Verder wordt in deze bepaling
een opsomming gegeven van onderwerpen, waarop de bouwverordening wel van toepassing is.
Bestaande afstanden en andere maten
Door het kiezen van een standaardregeling voor de bebouwde kommen van alle kernen
van de gemeente West Maas en Waal zullen zich situaties voordoen, waarbij bestaande
bebouwing in strijd is met de regels. Zo kan de specifieke bouwhoogte van een woning
hoger zijn dan de toegestane hoogte van bebouwing (een algemene maat). Deze strijdigheid is niet gewenst. Het is immers niet de bedoeling, dat deze woning moet worden
aangepast aan de nieuwe maatvoering. Daarom is de algemene bepaling opgenomen,
dat bij afwijkingen de maatvoering mag worden aangehouden, zoals die bestond op het
moment van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.
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Algemene aanduidingsregels
In deze bepaling zijn aanduidingen opgenomen die over meerdere bestemmingen gelegen kunnen zijn.
Algemene afwijkingsregels
In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag (meestal burgemeester en wethouders)
de bevoegdheid gegeven om af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij gaat het om afwijkingsbepalingen die gelden voor meerdere
dan wel alle bestemmingen in het plan.
De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, worden aangegeven.
Algemene wijzigingsregels
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om
meerdere bestemmingen te wijzigen.
Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden voor meerdere bestemmingen dan wel met
een algemene strekking. Een gebiedsgebonden wijzigingsbevoegdheid wordt op de plankaart (verbeelding) aangegeven door middel van een aanduiding.
De criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, worden aangegeven.
4.3.5 Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Deze is overgenomen uit het Bro.
Slotregel
Als laatste wordt de slotregel opgenomen. Deze bepaling bevat zowel de titel van het
plan als de vaststellingsbepaling.
4.3.6 Bijlagen bij de regels
Bij de regels van een bestemmingsplan wordt een Lijst van bedrijfsactiviteiten toegevoegd (bijlage 5). Deze lijst heeft betrekking op functiescheiding. Daarnaast is in bijlage 6
de Lijst van bedrijfsactiviteiten functiemenging opgenomen. Beide bedrijfslijsten zijn de op
dit moment meest recente lijst van bedrijfsactiviteiten conform de VNG-uitgave ‘Bedrijven
en milieuzonering’, editie 2009. Indien in de toekomst sprake zal zijn van een nieuwe
uitgave dient de nieuwste versie van de bedrijvenlijsten gebruikt te worden.
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4.4 Verbeelding (plankaart)
Van alle bestemmingsplanonderdelen is de verbeelding (plankaart) wellicht het meest
gestandaardiseerde element. De verbeelding (plankaart) is een (juridische) verbeelding
van het bestemmingsplan, waarmee het de geografische ingang voor het raadplegen van
het bestemmingsplan is Om dit te standaardiseren is het noodzakelijk geweest om kaders vast te leggen over de wijze waarop deze verbeelding (plankaart) wordt gerealiseerd. De Standaard Vergelijkbaarheid Bestemmingsplannen en de Praktijkrichtlijn voor
Bestemmingplannen zijn hiervoor de belangrijkste documenten uit het RO Standaardenpakket.
De SVBP2008 bevatte wettelijk verplichte afspraken en richtlijnen voor zowel de digitale
als de analoge verbeelding, in de SVBP2012 wordt er ten aanzien van de analoge verbeelding niets voorgeschreven. Het separate document Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplan Kaart 2012 (PRABPK2012) geeft richtlijnen voor de opmaak van de analoge
bestemmingsplankaart. De analoge verbeelding/plankaart van bestemmingsplannen die
voor de gemeente West Maas en Waal gemaakt worden zijn verplicht te voldoen aan de
PRABPK2012. Indien de analoge verbeelding/plankaart niet conform de PRABPK2012
opgesteld is voldoet het niet aan het gemeentelijke handboek.
Voor een integrale beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 2 tot en met 4 van de
SVBP2012 en de bijbehorende bijlage (functielijst).
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5.

TOEPASSING VAN DE.RO STANDAARDEN

5.1 Inleiding
Het digitale bestemmingsplan dient zowel uitwisselbaar als raadpleegbaar te zijn. Om dit
te kunnen realiseren is het, naast het gebruik maken van de inhoudelijke standaard
SVBP2012, ook noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van standaarden met betrekking tot:

De wijze waarop ruimtelijke informatie moet worden gemodelleerd zodat deze door
iedereen op dezelfde wijze wordt verwerkt. In principe zijn dit technische afspraken
die de kaders aangeven om tot de informatie te komen die kan worden uitgewisseld.
Dit wordt voornamelijk geregeld in het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO) en het Terrein vastgoedmodel (NEN 3610).

De wijze waarop inhoudelijke bestemmingsplaninformatie wordt toegepast binnen de
hierboven aangegeven kaders. Het gaat dus om afspraken over de wijze hoe het
IMRO wordt toegepast om het feitelijke digitale bestemmingsplan op te stellen. Deze
werkafspraken zijn vastgelegd in een Praktijkrichtlijn.

De wijze waarop de vervaardigde digitale informatie aan een ieder ter beschikking
moet worden gesteld. De randvoorwaarden hiervoor, maken onderdeel uit van de
Standaard toegankelijkheid ruimtelijke instrumenten.
De documenten van de landelijke standaard hebben hun eigen domein. Samengevoegd
maken ze een integrale set van verplichte afspraken waarmee een bestemmingsplan
vervaardigd, gepubliceerd en gepresenteerd dient te worden. Daar waar de documenten
putten uit andere documenten, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verwijzingen.
Deze werkwijze is ook voor dit gemeentelijke handboek gehanteerd.
Een argument voor het wel integraal overnemen van (delen) uit de standaarden is vaak
dat dit de leesbaarheid voor niet ingewijden vergroot. Dit weegt echter niet op tegen het
feit dat er nog revisies van de standaarden te verwachten zijn. Om te voorkomen dat het
gemeentelijke handboek steeds op dit onderdeel ingrijpend gewijzigd moet worden, is het
wenselijk om naar de relevante standaarden te verwijzen en alleen dat te beschrijven wat
een feitelijke inhoudelijke toevoeging is. Hierbij kan ook worden gedacht aan specifiek
gemeentelijke aspecten die betrekking hebben op het gemeentelijke raadpleegsysteem
of van een eventueel toekomstig gemeentelijk BackOffice systeem.
Een belangrijk tweede argument voor het niet herhalen van de informatie is dat daarmee
wordt voorkomen dat door het (deels) overschrijven van hetgeen dat in de standaarden
staat, er ongewenste onduidelijkheden in het gemeentelijke handboek kunnen insluipen.
Daarom wordt ook in dit handboek volstaan met een globale beschrijving van de relevante standaarden, de status hiervan en de wijze waarop ze binnen het gemeentelijke werk-
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proces gehanteerd moeten worden. De vastgestelde standaarden gaan zo fysiek deel
uitmaken van het gemeentelijke handboek en het bestemmingsplanproces.
In de volgende paragraaf (5.2) worden de standaarden en de toepassing hiervan expliciet
benoemd. Allereerst wordt er een algemene beschrijving gegeven. Dit is gedaan omdat
het handboek ook voor niet ingewijden een leidraad dient te zijn om te kunnen bepalen
welke elementen relevant zijn en waar “eventuele” aanvullende informatie gevonden kan
worden. Vervolgens zijn de noodzakelijke gemeentelijke specifieke aspecten aangegeven. Op basis hiervan moet het digitale bestemmingsplan gerealiseerd worden. In paragraaf 5.3 is een aanzet gegeven op welke wijze het digitale bestemmingsplan technisch
en organisatorisch geregeld, ontsloten en beheerd dient te worden. Volledigheidshalve is
in paragraaf 6 een overzicht opgenomen welke informatie tijdens het uitbestedingsproces
moet worden aangeleverd.

5.2 Toelichting RO Standaarden
5.2.1 Algemeen
In deze paragraaf is het overzicht opgenomen van de standaarden die moeten worden
gebruikt bij het bestemmingsplanproces voor gemeente West Maas en Waal.
In paragraaf 2.2 is aangegeven dat het handboek een dynamisch document is dat regelmatig op zijn actualiteit moet worden bezien. Wanneer het voor het gebruik noodzakelijk
is, zal het handboek en het werkproces moeten worden geactualiseerd.
Voor het bestemmingsplanproces zijn de volgende documenten uit het RO Standaardenpakket relevant:
1.
de Standaard Vergelijkbaarheid BestemmingsPlannen (SVBP);
2.
het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO);
3.
de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP);
4.
de Standaard toegankelijkheid ruimtelijke instrumenten (STRI);
5.
de Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplan Kaart (PRABPK);
6.
Het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT);
7.
De Praktijkrichtlijn Planteksten (PRPT).

5.2.2 Standaard Vergelijkbaarheid Bestemmingsplannen (SVBP)
De gemeente West Maas en Waal maakt bij het opstellen van hun bestemmingsplannen
gebruik van de SVBP2012.
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Bestemmingsplaninhoudelijk is de SVBP reeds in hoofdstuk 4 (met name paragraaf 4.3)
behandeld. Deze standaard bevat een set van afspraken over benamingen, kleurgebruik
etcetera. Hierin is ook vastgelegd op welke wijze specifieke bestemmingsplansituaties in
de gemeente West Maas en Waal binnen het kader van de SVBP kunnen worden uitgewerkt. Hierbij moet worden gedacht aan het volgende:
 of functies binnen een bestemmingshoofdgroep volgens de SVBP als specifieke bestemming of als functieaanduiding zijn opgenomen;
 of er (hoofd)functies zijn die niet in de opsomming van de SVBP zijn opgenomen en
die voor de gemeente West Maas en Waal wel mogelijk moeten worden gemaakt. Is
het wenselijk om hiervoor een specifieke bestemming te realiseren;
 hoe om te gaan met (aanvullende) functieaanduidingen (zoals specifiek vorm van…)
die mogelijkerwijs kunnen voorkomen en niet direct onder de in de SVBP benoemde
functielijst zijn opgenomen;
 gebiedsaanduidingen die niet binnen de lijst van hoofdgroepen van gebiedsaanduidingen conform de SVBP te plaatsen zijn en daarmee onder de hoofdgroep ‘overige
zone’ gaan vallen.
Voor de gemeente West Maas en Waal is de standaardlijst, en daarmee het overzicht
6
van de gemaakte keuzen, opgenomen in bijlage 2 .
Naast de plankaart (verbeelding) technische elementen zijn in de SVBP ook afspraken
gemaakt over de wijze waarop de Planregels geformuleerd dienen te worden. Hierbij
moet worden gedacht aan de vaste hoofdstukkenindeling (zie hoofdstuk ‘Planregels’ van
de SVBP) en de wijze waarop “bindend” de begrippen, wijze van meten en nummering
tekstueel moet worden toegepast. De standaardisatie van de planregels zijn voor de gemeente West Maas en Waal toepasbaar gemaakt in bijlage 4.
Achterliggende gedachte is dat door standaardisatie van inhoud het makkelijker wordt om
bestemmingsplaninformatie te vervaardigen, uit te wisselen en te raadplegen.
De opsteller van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld een stedenbouwkundig adviesbureau) dient er voor te zorgen dat er per plan een volledige dataset is conform de geldende RO Standaarden. De gemeente West maas en Waal maakt gebruik van de applicaties
NedPlan en NedBrowser van Nedgraphics om de ruimtelijke plannen te kunnen gebruiken en publiceren. Deze applicaties zijn conform de landelijke en gemeentelijke standaard (zoals in bijlage 4 is benoemd) ingericht.

6

Deze bijlage zal vanuit de planregels, zoals is opgesteld in bijlage 3, op basis van te realiseren bestemmingsplannen opgebouwd worden. Ook wanneer er sprake is van aanvullingen, zal deze bijlage hierop
moet worden uitgebreid.
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5.2.3 Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Een belangrijk element voor het opstellen van digitale bestemmingsplannen is het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening. Momenteel werkt de gemeente met IMRO2012.
Het IMRO bevat een modelmatige uitwerking om planinformatie (zoals een bestemmingsplan) middels objecten of entiteiten te kunnen beschrijven. De bestemmingsplanelementen zoals plangebied, bestemmingen etc. worden gemodelleerd middels “klassen”, zoals bijvoorbeeld de klasse “Plangebied” en klasse “bestemmingsvlak”. Deze klassen zijn representatief voor de elementen waaruit een bestemmingsplan bestaat. Daarbij
wordt o.a. onderscheid gemaakt in plangebied, bestemmingen en aanduidingen. Om het
object te kunnen beschrijven wordt gebruik gemaakt van UML (Unified Modelling Language). Dit is een internationale standaard. Daardoor wordt het mogelijk om de informatie
uit te wisselen in GML (Geographic Markup Language). De internationale standaard GML
biedt de mogelijkheid om inhoudelijke informatie en modelinformatie vast te leggen en uit
te wisselen. Hierdoor zijn er extra mogelijkheden voor controle van uitgewisselde bestanden. In het IMRO worden domeintabellen gebruikt. De domeintabellen zijn vastgelegde
lijsten waarmee bestemmingsplanentiteiten (een plangebied, bestemmingsvlak of aanduiding) kan worden voorzien (gecodeerd) van informatie.
Het gebruik en toepassen van het IMRO (structuur en gebruik codes) is uitgewerkt in de
Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen. Ook ligt er een relatie met de SVBP aangaande het
toepassen van de bestemmingsplanentiteiten. Dit is onder meer het geval als er gewerkt
wordt met een “specifieke bestemming” in plaats van een “hoofdbestemming” aangevuld
met een “functieaanduiding”.

5.2.4 Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP)
De Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO), voor wat betreft bestemmingsplannen, en de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP). In de Praktijkrichtlijn worden alle gegevens beschouwd die behoren tot het bestemmingsplan en wordt de methode van digitalisering
van het bestemmingsplan beschreven. Er is daardoor sprake van een, binnen de juridische context, complete gegevensset. Daarmee wordt de volledige digitale representatie
van een bestemmingsplan beschreven.
De beschikbare bestemmingsplanapplicaties, waarmee de bestemmingsplankaarten
(verbeelding) worden vervaardigd, zijn op deze praktijkrichtlijn afgestemd. De opsteller
ven een bestemmingsplan zal conform deze praktijkrichtlijn moeten werken.
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In de praktijkrichtlijn zijn de toe te passen regels en uitvoering hiervan in samenhang met
andere standaarden (IMRO, SVBP en de STRI) beschreven. De PRBP geeft een uitvoerige technische beschrijving van de wijze waarop verschillende bestemmingsplanobjecten
(klassen) moeten worden gedefinieerd, gemodelleerd en gecodeerd (planobjecten met
attributen) in het geval van een bestemmingsplan. Daarnaast wordt toegelicht hoe om te
gaan met een herziening, gedeeltelijke herziening of parapluplan en wordt er ingegaan
op de relatie met gebiedsgerichte besluiten.

5.2.5 Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI)
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat bestemmingsplannen, en andere ruimtelijke instrumenten, door de bronhouder
digitaal vervaardigd en op elektronische wijze beschikbaar gesteld moeten worden. Hiervoor zijn de RO Standaarden ontwikkeld. De Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke
Instrumenten (STRI2012) is één van de standaarden uit dit samenhangende pakket en
wel om de volgende redenen:





Waarborgen van de bruikbaarheid en interoperabiliteit van de ruimtelijke instrumenten door middel van het vaststellen van technische vormvereisten;
Waarborgen van de vindbaarheid en raadpleegbaarheid van de ruimtelijke instrumenten door middel van het vaststellen van regels rondom de elektronische beschikbaarstelling;
Waarborgen van de rechtszekerheid door middel van het vaststellen van vereisten
rondom integriteit, authenticiteit en volledigheid van de ruimtelijke instrumenten.

De STRI bevat onder andere afspraken voor het beschikbaar stellen van de bestemmingsplan-dataset ten behoeve van publicatie (en ontsluiting), zoals de mogelijke samenstelling, naamconventies en toegestane bestandstype ten aanzien van de bronbestanden van een ruimtelijk plan.
Hieronder worden enkele onderdelen van de STRI die relevant zijn voor het vervaardigen
van bestemmingsplannen voor/door de gemeente West Maas en Waal nader toegelicht.
Naamgeving (naamconventie) van de planbestanden
In het hoofdstuk ‘Onderdelen van de ruimtelijke instrumenten’ staan in een tabel opgesomd welke onderdelen er per type plan tot de bronbestanden van een plan behoren, de
naamgeving van deze bestanden, welk bestandsformaat (bestandstype) toegestaan is en
in welke hoeveelheid een onderdeel moet/mag voorkomen per dataset. Dit voor zowel
een plan met objectgerichte planteksten als een plan zonder objectgerichte planteksten.
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Identificatienummer
Ieder ruimtelijk instrument, dus ook een bestemmingsplan, kent een eigen identificatienummer (idn), een unieke code zodat er op landelijk niveau een uniek onderscheid aanwezig is. In de STRI wordt aangegeven waar dit idn aan moet voldoen, hoe het opgebouw moet worden.
Voor de gemeente West Maas en Waal betekend dit het volgende wat betreft de
opbouw van het idn:
NL.IMRO.0668.yyyyyyyyyyyyyy-zzzz
‘NL.IMRO.’ is landelijk bepaald;
‘0668’ is de CBS-nummer van de gemeente (4 cijfers lang). Dit wordt afgesloten
met een punt (.);
‘yyyyyyyyyyyyyy’ is een door de gemeente te bepalen unieke plancode bestaande uit een minimale lengte van 1 en een maximale lengte van 18 karakters (alfanumerieke tekens);
‘-‘ een koppelstreepje;
‘zzzz’ is de versiecode (altijd 4 alfanumerieke tekens).
Voor de uitgifte van de unieke plancode (yyyyyyyyyyyyyyyyyy) en het code
(zzzz) ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente en dienen ook in een systeem
te worden bijgehouden.
Opbouw unieke plancode: [kern][naam herziening]
Kern =
ALP  Alphen
ALT  Altforst
APP  Appeltern
BEN  Beneden-Leeuwen
BOV  Boven-Leeuwen
DRE  Dreumel
MAA  Maasbommel
WAM  Wamel
BUI  Buitengebied
TVA  Tuinen van Appeltern
GHS  Gouden Ham / De Schans
WMW  West Maas en Waal
Naam herziening =
adres
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Opbouw Versie bestemmingsplannen:
BVO1  Voorontwerp
BON1  ontwerp
BVA1  vastgesteld
(N.B. volgens de RO Standaarden 2012 is het meer mogelijk de status/versie
‘onherroepelijk’ op te voeren aan de bestandsnamen. De onherroepelijke status
blijkt uit de status van het dossier waarin het ruimtelijk plan te vinden is in het
manifest)
Voorbeeld:
het voorontwerp bestemmingsplan ‘Retsstraat 2 te Beneden-Leeuwen’ =
NL.IMRO.0668.BENRetstraat2-VO01
Opbouw Versie overige ruimtelijke plannen/besluiten:
SVO1  Structuurvisie ontwerp
SVV1  Structuurvisie vastgesteld
VBB1  Voorbereidingsbesluit
GU01  Gerechtelijke uitspraak
Door de gemeente West Maas en Waal wordt bij uitbesteding het te hanteren
unieke plannummer aan het betreffende adviesbureau aangeleverd.
Publiceren
Een plan dient in zijn geheel te worden gepubliceerd. Dit houdt in dat alle relevante
bestanden (regels, toelichting, de IMRO-gecodeerde plankaart (verbeelding), bijlagen, geleideformulier) conform de vastgestelde naamconventies via internet aan een
ieder ter beschikking wordt gesteld. In dit kader wordt opgemerkt dat het gaat om de
beschikbaarheid van de bestanden. Hiermee wordt dus niet de verbeelding (het
raadplegen) van de bestanden bedoeld. Het publiceren van de bestanden maakt het
wel mogelijk dat de bestanden gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld het verbeelden. De landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl maakt van deze authentieke
bestanden gebruik ..
De volgende afspraken zijn aanvullend op de naamconventies van de bestanden en
dienen in het kader van dit handboek benoemd te worden:
 Alle planbestanden worden in één virtuele directory gepubliceerd. Hierdoor kan
met relatieve URL’s worden gewerkt voor verwijzingen naar planonderdelen, stylesheets en afbeeldingen. Het is derhalve belangrijk dat de bestanden ook door
de opsteller van het bestemmingsplan als dusdanig (vanuit één virtuele hoofddirectory) wordt aangeleverd.
 Deze hoofddirectory dient wel via het manifest bekend te worden gemaakt.
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5.2.6 de Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplan Kaart (PRABPK)
Naast het raadplegen via digitale weg (zoals de landelijke voorziening website ruimtelijkeplannen.nl) beschikt de gemeente ook over de bestemmingsplannen in PDF-formaat.
Om tot een eenduidig en vergelijkbaar beeld te komen van de verschillende bestemmingsplannen stelt de gemeente West Maas en Waal het toepassen van de Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplan Kaart 2012 (PRABPK2012) voor alle bestemmingsplannen
verplicht.
De PRABPK geeft aanvullende richtlijnen voor de opmaak van de analoge bestemmingsplan kaarten. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit document zich dus uitsluitend
richt op de analoge plankaart van het bestemmingsplan, terwijl de SVBP2012 zich richt
op het digitale bestemmingsplan als geheel.
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6.

TECHNIEK

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden richtlijnen gegeven voor de meer technische aspecten van
het op te leveren c.q. uit te wisselen digitale bestemmingsplan. Voor het raadplegen van
het bestemmingsplan werkt de gemeente met NedBrowser Generiek van Nedgraphics.
Hiermee wordt reeds geografische informatie (luchtfoto) ontsloten. Op dit moment wordt
volstaan met het formele uitwisselingtraject zoals dit in de praktijkrichtlijn en de richtlijnen
van de provincie is vastgelegd. Dit geldt zowel voor de geografie (de plankaart (verbeelding)) alsmede het tekstuele gedeelte (regels en toelichting).
Derhalve is alleen in paragraaf 6.2 aangegeven welke basisinformatie door de gemeente
aan het bureau verstrekt dient te worden. De overige paragrafen moeten worden uitgewerkt indien er meer zicht is op applicaties die door de gemeente gebruikt gaan worden.
De overige paragrafen moeten op termijn worden uitgewerkt.

6.2 Uitwisseling van informatie tussen gemeente en extern bureau
bij opstellen bestemmingsplan
Bij externe opdrachtverlening, zal als gevolg van digitaliseringsverplichting een verschuiving optreden van uitwisseling van analoge naar digitale documenten. Voor het overzicht
zijn in deze paragraaf de documenten beschreven die voor wederzijdse uitwisseling mogelijk, gewenst en of noodzakelijk zijn.
6.2.1 Aan te leveren informatie door gemeente
De door de gemeente West Maas en Waal aan het stedenbouwkundige bureau aan te
leveren bestanden zijn:
 De planbegrenzing (afgestemd op de contourenkaart). Op te leveren als DGN, DWG
(DXF) of als GML conform ligging in het Rijksdriehoek (RD) –coördinatenstelsel;;
 Het complete digitale bestemmingsplan indien deze reeds is gemaakt (hiervan zal
pas sprake zijn wanneer er een digitaal bestemmingsplan wordt herzien). De bestanden die hiervoor geleverd moeten worden, kunnen conform het manifest beschikbaar
worden gesteld. Wanneer het plan gebaseerd is op verouderde standaarden dienen
deze (in overleg met bureau) te worden aangeleverd;
 GBKN van het bestemmingsplangebied. Op te leveren als DGN, DWG (DXF) of als
GML conform ligging in het Rijksdriehoek (RD) –coördinatenstelsel;
 Kadastrale ondergrond van het bestemmingsplangebied. Op te leveren als DGN,
DWG (DXF) of als GML conform ligging in het Rijksdriehoek (RD) –
coördinatenstelsel;
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Standaard transfer (onderhoek). Het externe bureau is verplicht deze over te nemen.
Voorbeeldopbouw van de regels en de toelichting.
Het voorliggende handboek.

6.2.2 Aan de gemeente op te leveren bestanden
De bestanden die aan de gemeente moeten worden opgeleverd zijn alle bronbestanden
zoals genoemd in de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012),
in hoofdstuk ‘Onderdelen van de ruimtelijke instrumenten’.
Naast de uit de STRI verplichte bronbestanden zijn er aanvullend nog een aantal bestanden die aan de gemeente opgeleverd dienen te worden:
 de ondergrond die voor het maken van het bestemmingsplan gebruikt in .dwgformaat. Naam van dit bestand moet als volgt opgebouwd zijn:
o_[idn van het plan].dwg;
 Regels, Toelichting en analoge verbeelding als PDF-bestanden.
Let op dat ALLE bijlagen ook onderdeel uitmaken van het digitale plan.
Door wijzigingen in het werkproces van de gemeente kan het noodzakelijk zijn om hier
aanvullende voorwaarden te stellen. Mogelijke redenen kunnen zijn:
 de keuze en het in gebruik nemen van backoffice systeem;
 nadere eisen vanwege het raadpleegsysteem;
 eventueel specifieke eisen betreffende de planteksten.
Wanneer hiervan sprake zal zijn, wordt deze paragraaf hierop aangepast.
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7.

OPDRACHTVERSTREKKING ACTUALISERING BESTEMMINGSPLANNEN

Het stedenbouwkundig bureau dat de opdracht krijgt een offerte te doen inzake het vervaardigen van een bestemmingsplan, dient bij het offreren en uiteindelijk bij het daadwerkelijk vervaardigen van het bestemmingsplan het volgende in acht te nemen.
1. Bij het uitbrengen van een offerte dient wat in dit handboek is verwoord als uitgangspunt te worden gehanteerd.
2. Een bestemmingsplan dient zowel analoog, als digitaal te worden aangeleverd conform de eisen zoals beschreven in het gemeentelijk handboek.
3. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 4 maanden.
4. Een offerte behelst het bestemmingsplantraject, tot en met de totstandkoming van
het voorontwerp bestemmingsplan. Niet is uit te sluiten dat ter verdere afronding van
de bestemmingsplanprocedure een vervolgopdracht wordt verstrekt aan hetzelfde
stedenbouwkundige bureau dat het voorontwerp heeft opgesteld. Dit zal te zijner tijd
door de gemeente West Maas en Waal worden overwogen.
5. Een offerte moet inzicht bevatten in de kosten per fase en aangeven welke kosten
gemaakt worden voor de planologische/ stedenbouwkundige, de juridische en de
technische (tekenwerk e.d.) ondersteuning:
 inventarisatiefase;
 opstellen concept-bestemmingsplan;
 opstellen voorontwerp-bestemmingsplan.
6. Meerwerk wordt pas geleverd nadat daarvoor een schriftelijke akkoordverklaring door
de gemeente West Maas en Waal is gegeven. Onder meerwerk wordt in ieder geval
niet verstaan de extra werkzaamheden die verband houden met het verwerken van
correcties van het door het bureau aangeleverde werk. De meerkosten dienen vooraf
inzichtelijk te zijn gemaakt.
7. Ten behoeve van eventueel meerwerk dienen de uurtarieven van de betreffende
adviseurs te worden vermeld.
8. De doorlooptijden bij het maken van een bestemmingsplan dienen in de verschillende
fases van de bestemmingsplanprocedure zo kort mogelijk te zijn. Vooraf worden
hierover per fase afspraken gemaakt.
9. Bij de inventarisatie van het plangebied wordt een overzicht gemaakt van de geconstateerde afwijkingen (t.o.v. bijvoorbeeld de luchtfoto of kadastrale gegevens).
10. Voordat het voorontwerp ter inzage wordt gelegd, moet overeenstemming met het
waterschap zijn bereikt over de wateraspecten (waterparagraaf).
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11. In de verschillende fases van de bestemmingsplanprocedure vindt overleg plaats met
de gemeente West Maas en Waal. Dit houdt in dat tussen de gemeente West Maas
en Waal en het externe bureau in beginsel:
 1x startoverleg;
 1x overleg over inventarisatie;
 1x overleg over conceptbestemmingsplan;
12. De kosten van dit overleg dienen in de offerte te worden meegenomen.
13. Door het externe bureau wordt, indien noodzakelijk in ieder geval tijdens de inspraakavond en zo nodig voor de raadscommissie dan wel de gemeenteraad, een
presentatie gegeven over het bestemmingsplan. De kosten hiervan worden apart benoemd en in rekening gebracht.
14. Van het analoge bestemmingsplan dienen de volgende aantallen exemplaren te
worden aangeleverd: het concept-voorontwerp in enkelvoud, het voorontwerp in
tweevoud, het ontwerp en het vastgestelde bestemmingsplan in tweevoud. In het bestemmingsplan dienen de data van voorontwerp, ontwerp, vaststelling en onherroepelijkheid opgenomen te zijn.
15. Daarnaast dient in elke fase (voorontwerp/ ontwerp/ vastgesteld) één digitale versie
te worden overhandigd. Tevens ontvangt de gemeente de autocad-bestanden van de
plankaart (verbeelding) bij aanlevering ontwerpbestemmingsplan als het vastgestelde
bestemmingsplan.
16. Plankaarten (verbeelding) dienen in kleur, zowel analoog als digitaal in elke fase te
worden aangeleverd overeenkomstig de aantallen genoemd bij punt 14.
17. Het eigendomsrecht van een bestemmingsplan of een fase daarvan komt in handen
van de gemeente West Maas en Waal na betaling van de factuur.
18. De kaft van een bestemmingsplan wordt door de gemeente West Maas en Waal ontworpen en geleverd (indien mogelijk digitaal).
19. De digitale ondergrond wordt gratis geleverd door de gemeente West Maas en Waal,
als DWG-bestand.
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BIJLAGEN

Bijlage 1:
Inhoudsopgave toelichting

Hoofdstuk 1. Inleiding
1.
2.
3.
4.
5.

Aanleiding
Ligging en begrenzing plangebied
Bij het plan behorende stukken
Vigerende bestemmingsplannen
Leeswijzer

Hoofdstuk 2. Bestaande situatie
1. Algemeen
2. Ruimtelijke structuur
 Ontstaansgeschiedenis
 Bebouwingsstructuren en -typologieën
 Wegenstructuur (verschillende typen en/of categorieën wegen, parkeren, etc.),
 Groen
 Ecologie
 Waterstructuur en –systeem (A-watergangen, waterkeringen, etc.)
 Waardevolle elementen (monumenten, archeologische gebieden, etc.)
3. Functionele structuur
 Wonen
 Centrumvoorzieningen,
 Maatschappelijke voorzieningen
 Detailhandel
 Horeca
 Bedrijven
 Recreatie en toerisme
 Kabels, leidingen en straalpaden
Hoofdstuk 3. Beleidskader
1.
2.

3.

Europees en rijksbeleid
Provinciaal beleid
Provinciale verordening
Gemeentelijk beleid

Hoofdstuk 4. Planbeschrijving
1. Beheer
 PM de beleidsuitgangspunten
 PM
 PM

2. Ontwikkelingslocaties
 PM
 PM
3. Inrichtingsvoorstel
Hoofdstuk 5. Onderzoek/verantwoording
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Geluidhinder (wegverkeerslawaai en industrielawaai);
Bedrijven en milieuzonering;
Bodem;
Landschap;
Archeologische en cultuurhistorische waarden
Watertoets
Flora en fauna
Luchtkwaliteit
Externe veiligheid (inrichtingen en vervoer gevaarlijke stoffen)
Retrospectieve toets

Hoofdstuk 6. Juridische planopzet
1. Inleiding
2. Opbouw van de regels
3. Bestemmingen
Hoofdstuk 7. Economische uitvoerbaarheid
Hoofdstuk 8. Overleg en inspraak

Bijlage 2:
Gebruikte planelementen conform SVBP 2012

Gebruikte bestemmingsplanelementen conform SVBP 2012
In deze bijlage zijn de voor West Maas en Waal gebruikte bestemmingsplanelementen
weergegeven conform de verbeelding van de SVBP 2012. Zowel de analoge alsmede de
digitale verbeelding is opgenomen. Hiermee kunnen de analoge kaartbeelden en de digitale raadpleegomgeving worden vormgegeven. De elementen zijn in de volgorde van de
SVBP 2012 opgenomen.
Deze bijlage zal op basis van concrete plannen worden aangevuld.

Bijlage 3:
Keuze bestemmingen

Hieronder volgen instructies voor het kiezen van bestemmingen
Stappen
1.

2.

3.

4.

Toelichting

Het inventariseren van de functies binnen De inventarisatie kan plaatsvinden aan de hand
het plangebied.
van de lijst van functies van de hoofdgroepen
plaatsvinden.
Het maken van een kaart waarop alle ge- Deze kaart kan dienen als hulpmiddel bij het
inventariseerde functies staan aangege- bepalen van de bestemmingen en het maken van
ven (optie): functiekaart
het plan. Desgewenst kan deze ook in de plantoelichting worden opgenomen.
Het formuleren van een aantal uitgangs-  Voorbeelden:
punten welke betrekking hebben op het  het wel of niet gebruiken van de bestemming
bepalen van de bestemmingen.
‘Tuin’;
 het werken met een concrete bestemming
‘Wonen’, of met de meer algemene bestemming ‘Woongebied’;
 het bepalen wat er met snippergroen gebeurt:
het toepassen van de bestemming ‘Groen’ of
het brengen van het snippergroen onder de
bestemming ‘Verkeer en verblijf’;
 het maken van een algemene keuze of er
gewerkt gaat worden met specifieke bestemmingen of dat de voorkeur bestaat voor aanduidingen binnen de hoofdgroepen van bestemmingen.
Het toekennen van de bestemmingen aan De bestemmingen worden toegekend op basis
de in het plangebied begrepen gronden.
van:
 de inventarisatie;
 het gemeentelijk beleid;
 juridische aspecten;
 de lijst met hoofdgroepen van bestemmingen;
 de hiervoor bepaalde uitgangspunten.
Daarbij geldt in het algemeen:
 de namen van de hoofdgroepen moeten worden gebruikt als het te regelen gebruik zonder
meer past binnen de hoofdgroepen
 indien een specifieke regeling of naamgeving
gewenst is, kan worden gewerkt met aanduidingen binnen de hoofdgroep of met specifieke bestemmingen welke zijn afgeleid van de
betreffende hoofdgroep.
 Indien een functie in het geheel niet is in te
delen in het schema, dan bestaat de mogelijkheid om te werken met een hoofdgroep
‘Overig’

Nadere uitwerking punt 4

Geen functiewisseling toegestaan
Eén functie toegestaan.

Bestemming(sbenaming) van hoofd-

Functie staat in functielijst of

groep toepassen.

is hiermee gelijk te stellen .
Als bij deze

hoofdgroep meerdere

functies horen en het beleidsmatig niet
de bedoeling is dat al deze functies
ter plaatse zijn toegestaan, dan kan
de

(bestemmings)benaming aange-

past worden door achter de bestemming(sbenaming) de specifiek toegestane functie te benoemen welke de
toegestane functie aangeeft.
Hierbij kan gekozen worden voor een Bestemming: M-O = Maatnieuwe

bestemming(sbenaming)

of schappelijk - Onderwijs

aanduiding binnen de hoofdgroep.
Aanduiding: (on) = onderwijs

Functiewisseling toegestaan
Meerdere functies toegestaan. Alle functies zijn gelijkwaardig.

Bestemming Gemengd

Bestemming : GD

Meerdere functies toegestaan. Alle functies zijn gelijkwaardig, maar één functie
is alleen op bepaalde percelen toegestaan.

Bestemming Gemengd met een aanduiding op het desbetreffende perceel

Bestemming : GD met aanduiding (h): gemengde functies met alleen ter plaatse
van de aanduiding (h) horeca
toegestaan

Meerdere functies toegeVoor hoofdfunctie bestemBestemming W met aanduistaan, maar één functie heeft ming(sbenaming) uit lijst met bestem- ding (dh): wonen met detailprimaat
mingen; voor nevenfunctie werken met handel toegestaan
een aanduiding

Meerdere functies toegestaan in een centrum van
een plaats of dorp, waaronder in ieder geval detailhandel

Bestemming Centrum

Bestemming C

Meerdere functies toege-

Bestemming Centrum met een aan-

Bestemming C met aandui-

staan in een centrum, waar-

duiding op de desbetreffende percelen ding (h): centrumfuncties met

onder in ieder geval detail-

alleen ter plaatse van de

handel, maar bepaalde

aanduiding (h) horeca toege-

functie alleen op specifieke

staan.

percelen toegestaan
Meerdere bij een bedrijven-

Bestemming Bedrijventerrein

Bestemming BT

Bestemming Woongebied
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

1.1

INLEIDENDE REGELS

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan 'naam bestemmingsplan' met identificatienummer ‘IMROnummer’ van de
gemeente West Maas en Waal;

1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende
bijlagen*);
* afhankelijk van plan

1.3

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels,
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5

aaneengebouwde woning:

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van meer dan twee aaneengebouwde woningen,
niet zijnde een gestapelde woning;

1.6

afhankelijke woonruimte:

een onderdeel van het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid
vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg
gehuisvest is;

1.7

agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
(houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren;

1.8

antenne-installatie:

Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbijbehorende bevestigingsconstructie;
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1.9

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.10

bebouwingspercentage:

de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen op een bouwperceel, in procenten van de oppervlakte
van dat bouwperceel;

1.11

bed and breakfast:

een activiteit ondergeschikt aan een woning die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van
nachtverblijf voor korte tijd en waarbij het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan de logerende
gasten (daaraan) ondergeschikt is;

1.12

bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken,
opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten,
aan huis gebonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.13

bedrijf aan huis:

een bedrijf of het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke
bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk, waaronder een kappersbedrijf, dat
door de gebruiker van een woning in die woning of een bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend,
waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel valt hier niet onder, met
uitzondering van een internetwinkel voor zover geen sprake is van een afhaalmogelijkheid of van
uitstalling van goederen ter plaatse.

1.14

beroep aan huis:

een dienstverlenend beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch,
medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door de
gebruiker van een woning in die woning of een bijbehorend bouwwerk uitgeoefend wordt, waarbij de
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel valt hier niet onder.

1.15

bedrijfswoning:

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden
van) een persoon, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op het feitelijk gebruik van het
gebouw en/of terrein in overeenstemming met de bestemming;

1.16

bedrijfsvloeroppervlak:

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende
magazijnen en overige dienstruimten;
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1.17
bestaand:
 bij bebouwing: bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip
aangevraagde vergunning;
 bij gebruik: gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft verkregen en in
overeenstemming is met het voorheen geldend planologische regime;

1.18

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.19

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.20

bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden
bouwwerken met een dak;
hieronder worden begrepen:

aanbouw:
een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag al dan niet met
kap, een geheel vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig,
(constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in
functioneel opzicht ondergeschikt is aan en in een directe verbinding staat met het hoofdgebouw, een
toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt en uit minimaal 2 gesloten wanden bestaat;

aangebouwd bijbehorend bouwwerk:
een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag al dan niet met
kap, een geheel vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig,
(constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in
functioneel opzicht ondergeschikt is aan en niet in een directe verbinding staat met het hoofdgebouw,
een toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt en uit minimaal 2 gesloten wanden bestaat;

vrijstaand bijbehorend bouwwerk:
een vrijstaand gebouw dat zowel in bouwkundig (constructie) architectonisch en/of ruimtelijk visueel
(ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan het op
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en uit minimaal 2 gesloten wanden bestaat;

1.21

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk;
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1.22

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.23

bouwlaag:

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij
benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip
van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en ruimte onder de kap;

1.24

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten. Bij woningen betreft dit het het gehele perceel inclusief voor- en zijtuinen;

1.25

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.26

bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.27

carport:

een bouwwerk, al dan niet een gebouw zijnde, die dient voor de stalling van een (motor)voertuig;

1.28

cultuur en ontspanning:

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning;

1.29

dagrecreatie:

vormen van recreatie, die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en niet
gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf;

1.30

detailhandel:

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

1.31

dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te
woord wordt gestaan en geholpen;
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1.32

evenement:

een één of meerdaagse voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak;

1.33
extensieve dagrecreatie
recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen, zwemmen en
vissen;

1.34

gebouw:

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

1.35

geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

1.36

gestapelde woningen:

boven dan wel beneden en/of naast elkaar gesitueerde woningen waarbij per woning een zelfstandige
toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het voetgangersniveau, gewaarborgd is;

1.37

geschakelde woning:

een woning, waarvan het hoofdgebouw door middel van een bijbehorend bouwwerk verbonden is aan
een ander hoofdgebouw en waarbij één zijgevel van het hoofdgebouw in de zijdelingse perceelsgrens
wordt gebouwd;

1.38

gevellijn:

de als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd;

1.39 grootschalige detailhandel:
Detailhandel voor niet frequente, doelgerichte aankopen die vanwege aard en omvang van de
producten en vanwege het benodigde vloeroppervlakte van minimaal 1.000 m² per vestiging niet aan
de Zandstraat inpasbaar is. Hierbij zijn uitsluitend de branches toegestaan zoals aangegeven in de
bijlage.

1.40

hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
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1.41

horecabedrijf:

een bedrijf dat tot doel heeft het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf en/of ter plaatse nuttigen
van voedsel en dranken en/of het exploiteren van een zaalaccommodatie, een en ander gepaard
gaande met dienstverlening, niet zijnde coffeeshops;

1.42

horeca:

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig
exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf;

horeca, categorie 1:
een horecabedrijf, dat qua exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen en waar naast
overwegend niet ter plaatse bereide kleinere etenswaren en in hoofdzaak alcoholvrije drank worden
verstrekt.

horeca, categorie 2:
een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van maaltijden of
etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden. Daaronder worden begrepen:
cafetaria/snackbar, fastfood en broodjeszakenlunchroom, konditorei, ijssalon/ijswinkel koffie en/of
theeschenkerij, afhaalcentrum, eetwinkels, restaurant;

horeca, categorie 3:
een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van (alcoholische)
dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter
plaatse genuttigd plegen te worden, alsmede (in sommige gevallen) de gelegenheid biedt tot dansen;
Daaronder worden begrepen: café, bar, grand-café, eetcafé, danscafé, pubs, juice- en healthbar;

horeca, categorie 4:
een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het bieden van vermaak en
ontspanning (niet zijnde een recreatieve voorziening) en/of het geven van gelegenheid tot de
dansbeoefening, al dan niet met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en
kleine etenswaren:
Daaronder worden begrepen: discotheek/dancing, nacht-café en een zalencentrum (met
nachtvergunning);

horeca, categorie 5:
een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van nachtverblijf.
Daaronder worden begrepen: hotel, motel, pension en overige logiesverstrekkers;

1.43 internetwinkel
een activiteit waarbij sprake is van een online etalage waarbij diensten en producten kunnen worden
aangeschaft via het internet;
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1.44

inwoning:

het bewonen van een woonruimte die deel uitmaakt van een woonruimte die door een ander
huishouden in gebruik is genomen, met dien verstande dat woningsplitsing en/of kamerbewoning niet
toegestaan is;

1.45

kamerbewoning:

het gebruik van een hoofdgebouw of met het hoofdgebouw verbonden bijbehorende bouwwerken
door meer dan twee onzelfstandige huishoudens;

1.46

kantoor:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.47

maatschappelijk:

het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare
dienstverlening;

1.48

mantelzorg:

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak,
op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.49

ondergronds bouwwerk:

een gebouw, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen beneden peil;

1.50
ondersteunende horeca
een horecavoorziening binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan horeca is, maar
waar men ten behoeve van de hoofdfunctie een ruimte specifiek heeft ingericht voor de consumptie
van drank en etenswaren;

1.51

overige bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de
aarde is verbonden;

1.52

overkapping:

een bijbehorend bouwwerk, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak;
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1.53

pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die
direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.54

patiowoning:

een woning, waarvan de woonruimten zijn gelegen om of aansluitend aan een onbebouwde
onoverdekte met wanden omsloten ruimte;

1.55
peil:
 voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van
de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 voor gebouwen in het talud van de dijk: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende
afgewerkte maaiveld ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van het gebouw;
 in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld;

1.56

perceelgrens:

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling;

1.57

perifere detailhandel:

detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen en detailhandel in ABC-goederen (auto's, boten
en caravans), tuincentra, bouwmarkten, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair alsmede
woninginrichting waaronder meubels, die vanwege de omvang en aard van de gevoerde artikelen een
groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling (en uit dien hoofde niet binnen de aangewezen
winkelconcentratiegebieden gevestigd kunnen worden);

1.58

prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen
vergoeding;

1.59

recreatie:

vrijetijdsbesteding die in hoofdzaak is gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen,
trimmen, fietsen, paardrijden, vissen, zwemmen, roeien, kanoën etc.;

1.60

recreatiewoning:

een gebouw, geen woonkeet, geen caravan, geen caravanbouwwerk of ander bouwsel op wielen
zijnde, bestemd om uitsluitend door een of meer personen, die zijn/hun hoofdverblijf elders
heeft/hebben, gedurende een gedeelte van het jaar te worden bewoond, met dien verstande dat er
sprake is van een wisselende bewoning;
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1.61

seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop,
seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.62

streekwinkel:

detailhandel waar verkoop plaatsvindt van lokaal geproduceerde producten van grondstoffen die
grotendeels uit de streek afkomstig zijn;

1.63

terras:

een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel van een horecabedrijf waar sta- of
zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken
of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;

1.64

twee-aaneen gebouwde woning:

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen;

1.65

uitbouw

een bijbehorende bouwwerk dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een
hoofdgebouw;

1.66

verblijfsrecreatie:

vormen van recreatie die mede gericht zijn op verstrekken van nachtverblijf;

1.67

voorgevellijn:

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen;

1.68

voorzieningen van openbaar nut:

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer;

1.69

woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
met dien verstande dat indien sprake is van kamerbewoning twee of meer onzelfstandige
huishoudens zijn toegestaan;
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1.70

zolder:

zolder onder een kap voor zover de hoogte van de borstwering ter plaatse van de omtrekmuren
minder dan 80 cm boven de vloer is gelegen;

1.71
zorgboerderij:
een (functionerend) agrarisch bedrijf waar zorgactiviteiten gecombineerd worden met agrarische
activiteiten. Op de locatie wordt op kleine schaal opvang geboden aan zorgvragers die op
therapeutische basis meehelpen en/of aanwezig zijn bij (onderdelen van) met name agrarische
werkzaamheden.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:
a. afstand tot de bouwperceelsgrens:
tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het
kortst is;
b. goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel;
c. bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk
te stellen bouwonderdelen.
d. horizontale diepte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel;
e. oppervlakte van een bouwwerk;
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;
f. de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van de daken en dakkapellen;
g. de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
h. de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk:
vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

3.1

BESTEMMINGSREGELS

Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een agrarische bedrijfsvoering;
b. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
met daaraan ondergeschikt:
c. voorzieningen van openbaar nut;
d. extensieve dagrecreatie;
e. infrastructurele voorzieningen;
f. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
g. evenementen, met dien verstande dat maximaal 4 evenementen per kalenderjaar zijn toegestaan
met een duur per evenement van maximaal pm dagen inclusief opbouwen en afbreken;
h. zorgboerderij;
i. streekwinkel, met dien verstande dat deze ondergeschikt is en ten dienste staat van het agrarisch
bedrijf.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
3.2.2 sub c;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

3.2.2

Gebouwen, niet zijnde woningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij
bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding
‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
b. de bouwhoogte binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding
‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
c. gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen zijn
buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot de erfgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan de
wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub b minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.
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3.2.3

Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte
(m)’ is aangegeven;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum
bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
d. de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 m.

3.2.4

Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, bij
bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale goothoogte bedraagt 4 m;
b. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m;
c. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 m.
d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen
en carports, bedraagt:

3.2.5

totale oppervlakte per bouwperceel

maximale gezamenlijke oppervlakte

tot 300 m²

60 m²

van 300 tot 500 m²

80 m²

van 500 tot 750 m²

90 m²

van 750 tot 1000 m²

100 m²

van 1000 m² en meer

150 m²

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. voor overkappingen, niet zijnde carports geldt dat de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt, met
dien verstande dat de maximale oppervlakte 30 m² bedraagt en de overkapping niet voor de
voorgevellijn is toegestaan;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

3.2.6

Carports

Voor het bouwen van carports gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van een carport bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale
oppervlakte 20 m² bedraagt;
b. de carport is tot maximaal 25% van de diepte van de gronden voor de voorgevellijn toegestaan tot
een maximum van 1 meter.
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3.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning toestemming geven voor het
herbouwen van één of meer bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, tot
een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 75 m², mits:
 de gezamenlijke oppervlakte van de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan
bestaande bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, meer bedraagt dan
75 m²;
 de gezamenlijke oppervlakte van de nieuwe bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen
en carports, niet meer bedraagt dan 75 m², vermeerderd met 50% van de op het tijdstip van
terinzagelegging van het ontwerpplan bestaande oppervlakte boven de 75 m², met een maximum
van 150 m².

3.4

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. seksinrichtingen;
b. het bewonen van de bedrijfswoning, zonder dat sprake is van daadwerkelijke agrarische
bedrijfsvoering;
c. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond;
e. een gebruik voor detailhandel met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte
nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde goederen of detailhandel zoals bedoeld in 3.1 sub i.

3.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduidingen als bedoeld in 3.1 sub b tot en met xxx
te verwijderen indien de activiteit ter plaatse gedurende een half jaar is beëindigd en er geen redenen
zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.
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Artikel 4

4.1

Bedrijf

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie xxx van de Lijst
van bedrijven, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
b. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en
genotmiddelen;
c. internetwinkel met opslag en verzending;
d. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
e. een brandweerkazerne, ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne';
met de daarbijbehorende:
f. wegen en paden;
g. groenvoorzieningen;
h. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
i. parkeervoorzieningen.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub f;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. gebouwen dienen minimaal 3 meter achter de voorgevel van de bedrijfswoning gerealiseerd te
worden;
d. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
e. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
f. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub e minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

4.2.2

Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning',
waarbij per aanduiding 'bedrijfswoning' maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan;
b. de voorgevel van de bedrijfswoning dient te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
‘gevellijn’ dan wel maximaal 3 m daarachter;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte
(m)’ is aangegeven.;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘bouwhoogte (m)’ is
aangegeven;
e. de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 m.
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4.2.3

Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, bij
bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale goothoogte bedraagt 4 m;
b. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m;
c. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 m.
d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen
en carports, bedraagt:

4.2.4

totale oppervlakte per bouwperceel

maximale gezamenlijke oppervlakte

tot 300 m²

60 m²

van 300 tot 500 m²

80 m²

van 500 tot 750 m²

90 m²

van 750 tot 1000 m²

100 m²

van 1000 m² en meer

150 m²

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. voor overkappingen, niet zijnde carports geldt dat de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt, met
dien verstande dat de maximale oppervlakte 30 m² bedraagt en de overkapping niet voor de
voorgevellijn is toegestaan;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

4.2.5

Carports

Voor het bouwen van carports, gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van een carport bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale
oppervlakte 20 m² bedraagt;
b. de carport is tot maximaal 25% van de diepte van de gronden voor de voorgevellijn toegestaan tot
een maximum van 1 meter.

4.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. geluidszoneringsplichtige en BEVI-inrichtingen;
b. wonen, behoudens in de bedrijfswoningen als bedoeld in 4.1 sub c;
c. detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel als bedoeld in 4.1 sub b;
d. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG);
e. seksinrichtingen;
f. opslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn.
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4.4

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1
ten behoeve van:
a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in een naast hogere categorie dan de
bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 4.1, indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed
op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 4.1 maar niet in de
Lijst van bedrijven wordt genoemd;
b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed
op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 4.1 maar niet in de
Lijst van bedrijven wordt genoemd.
Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende
milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie,
stofuitworp en gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en
bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en
verkeersaantrekkende werking.
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Artikel 5

5.1

Bedrijventerrein

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie xxx van de Lijst
van bedrijven, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
b. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en
genotmiddelen;
c. internetwinkel met opslag en verzending;
d. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
met de daarbij behorende:
e. wegen en paden;
f. groenvoorzieningen;
g. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
h. parkeervoorzieningen;
i. terreinen;
j. evenementen, met dien verstande dat maximaal 4 evenementen per kalenderjaar zijn toegestaan
met een duur per evenement van maximaal pm dagen inclusief opbouwen en afbreken.

5.2

Bouwregels

5.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op minimaal 5 m vanaf de weg;
b. de oppervlakte van een bouwperceel mag niet meer bedragen dan 5.000 m², met uitzondering
van bouwpercelen die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een
grotere oppervlakte hebben;
c. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding
‘maximum bebouwingspercentage (%)’ is aangegeven.

5.2.2

Gebouwen, geen woningen zijnde

Voor het bouwen van gebouwen, geen woningen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen dienen minimaal 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning gebouwd te worden;
b. de minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 m;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte
(m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum
bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

5.2.3

Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning',
waarbij per aanduiding 'bedrijfswoning' maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan;
b. de voorgevel van de bedrijfswoning dient te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
‘gevellijn’ dan wel maximaal 3 m daarachter;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte
(m)’ is aangegeven.;
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d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum
bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 m.

5.2.4

Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, bij
bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale goothoogte bedraagt 4 m;
b. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m;
c. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 m.
d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen
en carports, bedraagt:

5.2.5

totale oppervlakte per bouwperceel

maximale gezamenlijke oppervlakte

tot 300 m²

60 m²

van 300 tot 500 m²

80 m²

van 500 tot 750 m²

90 m²

van 750 tot 1000 m²

100 m²

van 1000 m² en meer

150 m²

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen;
b. voor overkappingen, niet zijnde carports geldt dat de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt, met
dien verstande dat de maximale oppervlakte 30 m² bedraagt en de overkapping niet voor de
voorgevellijn is toegestaan;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

5.2.6

Carports

Voor het bouwen van carports, gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van een carport bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale
oppervlakte 20 m² bedraagt;
b. de carport is tot maximaal 25% van de diepte van de gronden voor de voorgevellijn toegestaan tot
een maximum van 1 meter.

5.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
5.2.1 sub c ten behoeve van het verhogen van de maximale bebouwingspercentage tot maximaal
80%, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. het geen zodanige verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer;
b. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
c. de verhoging van de maximale bebouwingspercentage niet leidt tot milieuhygiënische bezwaren;
d. het stedenbouwkundig gezien wordt ingepast in de omgeving.
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5.4

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. geluidszoneringsplichtige en BEVI-inrichtingen;
b. wonen, behoudens in de bedrijfswoningen als bedoeld in 5.1 sub c;
c. detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel als bedoeld in 5.1 sub b;
d. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG);
e. seksinrichtingen;
f. opslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn.

5.5

Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1
ten behoeve van:
a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in een naast hogere categorie dan de
bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1 indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed
op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1, niet in de Lijst van
bedrijven wordt genoemd;
b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed
op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1, niet in de Lijst van
bedrijven wordt genoemd.
Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende
milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie,
stofuitworp en gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en
bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en
verkeersaantrekkende werking.

5.5.2
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.4
onder a ten behoeve van het gebruik van de gronden voor een BEVI-inrichting, met dien verstande
dat:
a. de plaatsgebonden risico-contour niet buiten de eigen perceelsgrens is gelegen:
b. het groepsrisico niet toeneemt.
5.5.3
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
artikel 5.4 onder c ten behoeve van het gebruik van gronden voor grootschalige en/of perifere
detailhandelsvestigingen alsmede een internetwinkel met opslag, verzending, ophaalmogelijkheden
en showroom, met dien verstande dat:
a. de detailhandelsstructuur niet duurzaam ontwricht wordt, waartoe burgemeester en wethouders in
voorkomend geval kunnen verlangen dat terzake een distributie-planologisch onderzoek wordt
verricht, alvorens de omgevingsvergunning te verlenen;
b. er geen aantasting van een normale afwikkeling van het verkeer mag ontstaan;
c. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;
d. de vloeroppervlakte van de showroom maximaal 20% van de bedrijfsvloeroppervlakte mag
bedragen;
e. burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen aan branchering en/of
assortimentering.
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Artikel 6

6.1

Bos

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bos/bebossing;
b. groenvoorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
c. paden en wegen;
d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
e. evenementen, met dien verstande dat maximaal 4 evenementen per kalenderjaar zijn toegestaan
met een duur per evenement van maximaal pm dagen inclusief opbouwen en afbreken.

6.2

Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
b. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt 1 m.

6.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond.

6.4

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van

6.4.1

Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Bos zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen
in het maaiveld;
b. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
c. het vellen en rooien van houtgewas;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de
grond;
e. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
f. het permanent opslaan van goederen.
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6.4.2

Uitzondering

Het verbod als bedoeld in 6.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

6.4.3

Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 6.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits door die werken of
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen
onevenredige aantasting van de landschappelijke waarden van de gronden ontstaan of kan ontstaan.
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Artikel 7

7.1

Centrum

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. bedrijven, voor zover genoemd in de milieucategorie 1 en 2 van de Lijst van bedrijven;
c. maatschappelijk;
d. cultuur en ontspanning;
e. dienstverlening;
f. kantoren;
g. horeca, categorie 1 en 2;
h. wonen op de verdieping, al dan niet in combinatie met kamerbewoning en/of de uitoefening van
een beroep aan huis, ter plaatse van de aanduiding 'wonen', met dien verstande dat maximaal
40% van de vloeroppervlakte van de woning mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep
aan huis, met een maximum van 80 m²;
i. …..
met daaraan ondergeschikt:
j. wegen en paden;
k. groenvoorzieningen;
l. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
m. parkeervoorzieningen.

7.2

Bouwregels

7.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven.
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.
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7.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

7.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor
seksinrichtingen.
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Artikel 8

8.1

Cultuur en ontspanning

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning;
b. ondersteunende horeca;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen en paden;
d. groenvoorzieningen;
e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
f. parkeervoorzieningen.

8.2

Bouwregels

8.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

8.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

8.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. seksinrichtingen;
b. horeca, met uitzondering van ondergeschikte horecavoorzieningen als bedoeld in 8.1 sub b.
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Artikel 9

9.1

Detailhandel

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, met uitzondering van een supermarkt;
b. detailhandel inclusief een supermarkt, ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
c. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
met daaraan ondergeschikt:
d. wegen en paden;
e. groenvoorzieningen;
f. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
g. parkeervoorzieningen.

9.2

Bouwregels

9.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub f;
b. gebouwen dienen minimaal 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning gerealiseerd te
worden;
c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
d. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
e. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ’maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
f. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub e minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

9.2.2

Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning',
waarbij per aanduiding 'bedrijfswoning' maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan;
b. de voorgevel van de bedrijfswoning dient te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
‘gevellijn’ dan wel maximaal 3 m daarachter;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte
(m)’ is aangegeven.;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum
bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 m.

28

9.2.3

Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, bij
bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale goothoogte bedraagt 4 m;
b. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m;
c. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 m.
d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen
en carports, bedraagt:

9.2.4

totale oppervlakte per bouwperceel

maximale gezamenlijke oppervlakte

tot 300 m²

60 m²

van 300 tot 500 m²

80 m²

van 500 tot 750 m²

90 m²

van 750 tot 1000 m²

100 m²

van 1000 m² en meer

150 m²

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. voor overkappingen geldt dat de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt, met dien verstande dat de
maximale oppervlakte 30 m² bedraagt en de overkapping niet voor de voorgevellijn is toegestaan;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

9.2.5

Carports

Voor het bouwen van carports, gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van een carport bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale
oppervlakte 20 m² bedraagt;
b. de carport is tot maximaal 25% van de diepte van de gronden voor de voorgevellijn toegestaan tot
een maximum van 1 meter.

9.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. perifere detailhandel;
b. verkooppunten voor motorbrandstoffen (incl. LPG);
c. seksinrichtingen.
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Artikel 10

10.1

Dienstverlening

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening;
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen en paden;
c. groenvoorzieningen;
d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
e. parkeervoorzieningen.

10.2

Bouwregels

10.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

10.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor
seksinrichtingen.
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Artikel 11

11.1

Gemengd - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd – 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. bedrijven, voor zover genoemd in de milieucategorie 1 en 2 van de Lijst van bedrijven;
c. maatschappelijk;
d. cultuur en ontspanning;
e. dienstverlening;
f. kantoren;
g. horeca, categorie 1 en 2;
h. wonen op de verdieping, al dan niet in combinatie met kamerbewoning en/of de uitoefening van
een beroep aan huis, ter plaatse van de aanduiding 'wonen', met dien verstande dat maximaal
40% van de vloeroppervlakte van de woning mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep
aan huis, met een maximum van 80 m²;
i. …..
met daaraan ondergeschikt:
j. wegen en paden;
k. groenvoorzieningen;
l. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
m. parkeervoorzieningen.

11.2

Bouwregels

11.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.
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11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

11.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor
seksinrichtingen.
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Artikel 12

12.1

Gemengd - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd – 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, voor zover genoemd in de milieucategorie 1 en 2 van de Lijst van bedrijven;
b. maatschappelijk;
c. dienstverlening;
d. kantoren;
e. horeca, categorie 1 en 2;
f. wonen op de verdieping, al dan niet in combinatie met kamerbewoning en/of de uitoefening van
een beroep aan huis, ter plaatse van de aanduiding 'wonen', met dien verstande dat maximaal
40% van de vloeroppervlakte van de woning mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep
aan huis, met een maximum van 80 m²;
g. …..
met daaraan ondergeschikt:
h. wegen en paden;
i. groenvoorzieningen;
j. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
k. parkeervoorzieningen.

12.2

Bouwregels

12.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.
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12.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

12.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor
seksinrichtingen.
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Artikel 13

13.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. paden;
d. speelvoorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
f. parkeervoorzieningen op maximaal xxx% van het bestemmingsvlak;
g. evenementen, met dien verstande dat maximaal 4 evenementen per kalenderjaar zijn toegestaan
met een duur per evenement van maximaal pm dagen inclusief opbouwen en afbreken.

13.2

Bouwregels

13.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van
algemeen nut worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 m;
c. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 15 m².

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen;
b. overkappingen zijn niet toegestaan;
c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 12 m
bedragen.

13.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond.
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Artikel 14

14.1

Groen - Waterberging

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Waterberging' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de aan- en afvoer van water alsmede de waterberging;
b. groenvoorzieningen in de vorm van plantsoenen, groenstroken en bermen met beplanting;
een en ander met bijbehorende voet- en fietspaden en inritten.

14.2

Bouwregels

14.2.1 Bouwwerken
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van de in artikel 14.1
omschreven doeleinden worden gebouwd;
b. gebouwen zijn niet toegestaan;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen.

14.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond.
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Artikel 15

15.1

Horeca

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horeca, categorie 1, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
b. horeca, categorie 2, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
c. horeca, categorie 3, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3';
d. horeca, categorie 4, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4';
e. horeca, categorie 5, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 5';
met de daarbij behorende terrassen;

met daaraan ondergeschikt:
f. wegen en paden;
g. groenvoorzieningen;
h. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
i. parkeervoorzieningen.

15.2

Bouwregels

15.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen.
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.
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15.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor
seksinrichtingen.
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Artikel 16

16.1

Kantoor

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren, al dan niet in combinatie met aan de kantoorfunctie ondergeschikte dienstverlening;
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen en paden;
c. groenvoorzieningen;
d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
e. parkeervoorzieningen.

16.2

Bouwregels

16.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

16.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor
seksinrichtingen.
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Artikel 17

17.1

Maatschappelijk

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare
dienstverlening;
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen en paden;
c. groenvoorzieningen;
d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
e. parkeervoorzieningen.

17.2

Bouwregels

17.2.1 Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde gelden de
volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.
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17.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor
seksinrichtingen.
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Artikel 18

18.1

Maatschappelijk - Begraafplaats

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk – Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebruik en beheer
als begraafplaats alsmede de volgende toegestane bouwwerken:
a. grafzerken;
b. urnenmuur;
c. terreinafscheidingen;
d. graven;
e. bergingen.
met daaraan ondergeschikt:
f. wegen en paden;
g. groenvoorzieningen;
h. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
i. parkeervoorzieningen.

18.2

Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende
bepalingen:
a. de bouwhoogte van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer
bedragen dan 4 m;
b. het bebouwingspercentage ten behoeve van gebouwen mag maximaal 2% bedragen;
c. de maximale afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt 5 m.
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Artikel 19

19.1

Natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van landschappelijke waarde en/of
natuurwetenschappelijke waarde en/of ecologische waarde;
b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
met daaraan ondergeschikt:
c. agrarisch medegebruik;
d. extensieve dagrecreatie;
e. educatief medegebruik;
f. observatieposten;
g. infrastructurele voorzieningen;
h. voorzieningen van openbaar nut.

19.2

Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 1 m, met
uitzondering van observatieposten die maximaal 8 m hoog mogen zijn.

19.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
b. het opslaan of bergen van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken
voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond.
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19.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
19.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen
in het maaiveld;
b. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
c. het vellen en rooien van houtgewas;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de
grond;
e. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
f. het permanent opslaan van goederen.

19.4.2 Uitzondering
Het verbod als bedoeld in 19.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

19.4.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 19.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits door die werken of
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen
onevenredige aantasting van de landschappelijke waarden, de natuurwetenschappelijke waarde of de
ecologische waarde van de gronden ontstaan of kan ontstaan.
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Artikel 20

20.1

Recreatie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van activiteiten gericht op verblijfs- en dagrecreatie en/of een jacht- c.q.
passantenhaven;
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen en paden;
c. waterlopen en waterpartijen;
d. groenvoorzieningen;
e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
f. parkeervoorzieningen;
g. evenementen, met dien verstande dat maximaal 4 evenementen per kalenderjaar zijn toegestaan
met een duur per evenement van maximaal pm dagen inclusief opbouwen en afbreken.

20.2

Bouwregels

20.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 20% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

20.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.
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20.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. seksinrichtingen;
b. het opslaan of bergen van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken
voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond.
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Artikel 21

21.1

Sport

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van sportactiviteiten;
b. met de daarbij behorende voorzieningen als een kantine;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen en paden;
d. parkeervoorzieningen;
e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
f. groenvoorzieningen.

21.2

Bouwregels

21.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in
sub e;
b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de
aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage (%)’;
c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’ is aangegeven;
d. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
e. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 30% van de
oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;
2. de minimale afstand tot op de perceelsgrens bedraagt 3 meter, met dien verstande dat aan
de wegzijde een minimale afstand van 5 meter aangehouden dient te worden;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m, met dien verstande dat indien de maximale
bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in sub d minder
bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1
overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m² en niet voor de
voorgevellijn;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen;
d. in afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 12 m
bedragen.
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21.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor
seksinrichtingen.
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Artikel 22

22.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. bermen en beplanting;
e. straatmeubilair;
f. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
g. oeververbindingen (bruggen);
h. evenementen, met dien verstande dat maximaal 4 evenementen per kalenderjaar zijn toegestaan
met een duur per evenement van maximaal pm dagen inclusief opbouwen en afbreken;
i. in- en uitritten.

22.2

Bouwregels

22.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van
algemeen nut worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 m;
c. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 15 m².

22.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen;
b. overkappingen zijn niet toegestaan;
c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van:
1. lichtmasten en geluidswerende voorzieningen maximaal 12 m bedragen.
2. een antenne-installatie maximaal 15 m bedragen.

22.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond.
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Artikel 23

23.1

Verkeer - Verblijfsgebied

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer – Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. bermen en beplanting;
e. straatmeubilair;
f. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
g. oeververbindingen (bruggen);
h. evenementen, met dien verstande dat maximaal 4 evenementen per kalenderjaar zijn toegestaan
met een duur per evenement van maximaal pm dagen inclusief opbouwen en afbreken;
i. terrassen;
j. in- en uitritten.

23.2

Bouwregels

23.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van
algemeen nut worden gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 m;
c. de maximale oppervlakte bedraagt 15 m².

23.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. er zijn geen bouwwerken ten behoeve van de terrassen toegestaan;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen;
c. in afwijking van het bepaalde in sub b bedraagt de maximale bouwhoogte van een overkapping 3
m, met dien verstande dat de maximale oppervlakte 30 m² bedraagt en de overkapping niet voor
de voorgevellijn gerealiseerd wordt;
d. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van:
1. lichtmasten maximaal 12 m bedragen;
2. een antenne-installatie maximaal 15 m bedragen.

23.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond.
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Artikel 24

24.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. waterlopen en waterpartijen;
d. groenvoorzieningen;
e. infiltratievoorzieningen;
f. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden.

24.2

Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen.

24.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond.
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Artikel 25

25.1

Wonen - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen – 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met kamerbewoning en/of de uitoefening van een beroep aan
huis, met dien verstande dat maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en
bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis, met een
maximum van 80 m²;
b. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', voor dienstverlening;
c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', voor detailhandel;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf', voor een bedrijf;
e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', voor horeca;
f. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', voor een kantoor;
g. …
met de daarbijbehorende:
h. tuinen en erven;
i. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
j. parkeervoorzieningen.

25.2

Bouwregels

25.2.1 Algemeen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt de volgende bepaling:
a. niet meer dan 50% van het bouwperceel mag worden bebouwd.

25.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. voor zover is aangegeven mogen uitsluitend de woningtypen worden gebouwd:
1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', voor vrijstaande woningen;
2. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' voor woningen twee-aaneen;
3. ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’ voor aaneengebouwde woningen;
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – geschakeld', voor geschakelde
woningen;
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patiowoningen', voor
patiowoningen;
c. per bouwperceel is maximaal 1 woning toegestaan; splitsing van een bouwperceel ten behoeve
van nieuwbouw van een tweede woning is niet toegestaan. Hier geldt de situatie op het moment
van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan als uitgangspunt;
d. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
‘gevellijn’ dan wel maximaal 3 m daarachter, met dien verstande dat ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding- gevellijn verplicht' het hoofdgebouw in de gevellijn dient
te worden gebouwd;
e. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt:
1. bij vrijstaande woningen minimaal 2 m aan één zijde en minimaal 3 m aan de andere zijde;
2. bij twee-aaneen gebouwde en geschakelde woningen minimaal 2 m aan één zijde;
3. bij aaneengebouwde woningen minimaal 2 m aan de niet-aangebouwde zijde van de
eindwoningen
f. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte
(m)’ is aangegeven;
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g. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum
bouwhoogte (m)’ is aangegeven.
25.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, gelden de
volgende bepalingen:
a. de bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, mogen uitsluitend in het
bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd;
b. de maximale goothoogte bedraagt 4 m;
c. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m;
d. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 m, behoudens het bepaalde in
artikel 25.2.4;
e. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen
en carports, bedraagt:
totale oppervlakte per bouwperceel

maximale gezamenlijke oppervlakte

tot 300 m²

60 m²

van 300 tot 500 m²

80 m²

van 500 tot 750 m²

90 m²

van 750 tot 1000 m²

100 m²

van 1000 m² en meer

150 m²

met dien verstande dat voldaan wordt aan het bepaalde in 25.2.1 sub a.

25.2.4 Gebouwen binnen aanduiding 'tuin'
Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'tuin' gelden de volgende bepalingen:
a. op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'tuin' zijn uitsluitend uitbouwen toegestaan, met dien
verstande dat deze niet toegestaan zijn aan de zijgevel;
b. de breedte van een uitbouw bedraagt aan de voorzijde maximaal 50% van de breedte van de
voorgevel van het hoofdgebouw tot maximaal 3,5 m;
c. de maximale hoogte van een uitbouw bedraagt het vloerpeil van de eerste verdieping van het
hoofdgebouw;
d. de maximale diepte van de uitbouw bedraagt 25% van de diepte van de gronden ter plaatse van
de aanduiding 'tuin', met een maximum van 1,5 m;
e. op een uitbouw is een afscheiding toegestaan met een hoogte van 1 m gemeten vanaf bovenkant
uitbouw.

25.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de
voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;
b. voor overkappingen, niet zijnde carports geldt dat de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt, met
dien verstande dat de maximale oppervlakte 30 m² bedraagt en de overkapping niet voor de
voorgevellijn is toegestaan;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.
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25.2.6 Carports
Voor het bouwen van carports gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van een carport bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale
oppervlakte 20 m² bedraagt;
b. de carport is tot maximaal 25% van de diepte van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'tuin'
toegestaan tot een maximum van 1 meter.

25.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. permanente of tijdelijke bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
b. bewoning als afhankelijke woonruimte, met uitzondering van kamerbewoning;
c. seksinrichtingen.

25.4

Afwijken van de gebruiksregels

25.4.1 Bedrijf aan huis
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 25.1
sub a voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk, met
dien verstande dat:
a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en
geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent
onder meer dat:
1. geen vergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de werking
van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht valt, tenzij het desbetreffende gebruik door
middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;
2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de
activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van
het hoofdgebouw is;
4. buitenopslag niet is toegestaan;
c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimten;
d. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;
e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd:
1. een beperkte verkoop in het klein in verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het
hoofdgebouw;
2. een internetwinkel met opslag en verzending;
f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende
bijbehorende bouwwerken ten behoeve van aan huis gebonden beroepsmatige en/of
bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 80 m²;
g. in de kernen Beneden-Leeuwen en Dreumel kappers uitsluitend toegestaan zijn binnen een
winkelconcentratiegebied.
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25.4.2 Mantelzorg
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 25.3
sub a en b voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken bij een
woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
b. op het perceel al een woning aanwezig is;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die
van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
d. per woning maximaal één vergunning ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden
verleend;
e. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de
afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben; het gebruik
van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan
indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere
bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
f. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten
behoeve van de inwoning;
g. geen eigen nutsvoorziening is toegestaan;
h. er een overeenkomst wordt gesloten met de gemeente West Maas en Waal.

25.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduidingen als bedoeld in 25.1 sub b tot en met xxx
te verwijderen indien de activiteit ter plaatse gedurende een half jaar is beëindigd en er geen redenen
zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.
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Artikel 26

26.1

Wonen - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen – 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in gestapelde woningen, al dan niet in combinatie met kamerbewoning en/of de
uitoefening van een beroep aan huis, met dien verstande dat maximaal 40% van de
vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten
behoeve van het beroep aan huis, met een maximum van 80 m²;
b. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', voor dienstverlening;
c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', voor detailhandel;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf', voor een bedrijf;
e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', voor horeca;
f. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', voor een kantoor;
g. …
met de daarbijbehorende:
h. tuinen en erven;
i. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
j. parkeervoorzieningen.

26.2

Bouwregels

26.2.1 Algemeen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt de volgende bepaling:
a. niet meer dan 50% van het bouwperceel mag worden bebouwd.

26.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte
(m)’ is aangegeven;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum
bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

26.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, gelden de
volgende bepalingen:
a. de bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, mogen uitsluitend in een
bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd;
b. de maximale goothoogte bedraagt 4 m;
c. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m;
d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen
en carports,bedraagt 90 m² per bouwperceel, met dien verstande dat voldaan wordt aan het
bepaalde in 26.2.1 sub a.
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26.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de
voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;
b. voor overkappingen, niet zijnde carports geldt dat de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt, met
dien verstande dat de maximale oppervlakte 30 m² bedraagt en de overkapping niet voor de
voorgevellijn is toegestaan;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

26.2.5 Carports
Voor het bouwen van carports gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van een carport bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale
oppervlakte 20 m² bedraagt;
b. de carport is tot maximaal 25% van de diepte van de gronden voor de voorgevellijn toegestaan tot
een maximum van 1 meter.

26.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. permanente of tijdelijke bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
b. bewoning als afhankelijke woonruimte, met uitzondering van kamerbewoning;
c. seksinrichtingen.

26.4

Afwijken van de gebruiksregels

26.4.1 Bedrijf aan huis
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 26.1
sub a voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk, met
dien verstande dat:
a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en
geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent
onder meer dat:
1. geen vergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de werking
van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht valt, tenzij het desbetreffende gebruik door
middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;
2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de
activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van
het hoofdgebouw is;
4. buitenopslag niet is toegestaan;
c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimten;
d. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;
e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd:
1. een beperkte verkoop in het klein in verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het
hoofdgebouw;
2. een internetwinkel met opslag en verzending;
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f.

maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende
bijbehorende bouwwerken ten behoeve van aan huis gebonden beroepsmatige en/of
bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 80 m²;
g. in de kernen Beneden-Leeuwen en Dreumel kappers uitsluitend toegestaan zijn binnen een
winkelconcentratiegebied.

26.4.2 Mantelzorg
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 26.3
sub a en b voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken bij een
woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
b. op het perceel al een woning aanwezig is;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die
van omwonenden en bedrijven;
d. per woning maximaal één vergunning ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden
verleend;
e. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de
afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben; het gebruik
van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan
indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere
bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
f. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten
behoeve van de inwoning;
g. geen eigen nutsvoorziening is toegestaan;
h. er een overeenkomst wordt gesloten met de gemeente West Maas en Waal.

26.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduidingen als bedoeld in 26.1 sub b tot en met xxx
te verwijderen indien de activiteit ter plaatse gedurende een half jaar is beëindigd en er geen redenen
zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.
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Artikel 27

27.1

Woongebied

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met kamerbewoning en/of de uitoefening van een beroep aan
huis, met dien verstande dat maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en
bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis, met een
maximum van 80 m²;
b. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', voor dienstverlening;
c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', voor detailhandel;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf', voor een bedrijf;
e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', voor horeca;
f. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', voor een kantoor;
g. …
met de daarbij behorende:
h. wegen en paden;
i. verblijfsgebied;
j. groenvoorzieningen;
k. tuinen en erven;
l. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
m. parkeervoorzieningen;
n. de daarbij behorende voorzieningen.

27.2

Bouwregels

27.2.1 Algemeen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt de volgende bepaling:
a. niet meer dan 50% van het bouwperceel mag worden bebouwd.

27.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. er mogen maximaal xxx woningen gebouwd worden;
b. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
‘gevellijn’ dan wel maximaal 3 m daarachter, met dien verstande dat ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding- gevellijn verplicht' het hoofdgebouw in de gevellijn dient
te worden gebouwd;
c. voor zover is aangegeven mogen uitsluitend de woningtypen worden gebouwd zoals aangegeven
in onderstaand schema:
1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', voor vrijstaande woningen;
2. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' voor woningen twee-aaneen;
3. ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’ voor aaneengebouwde woningen;
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – geschakeld', voor geschakelde
woningen;
5. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld', voor gestapelde woningen;
6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patiowoningen', voor
patiowoningen;
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d. de maximale diepte van de woningen bedraagt:
1. 14 m bij vrijstaande woningen;
2. 12 m bij twee-aaneen gebouwde woningen en geschakelde woningen;
3. 10 m bij aaneengebouwde woningen;
e. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt:
1. bij vrijstaande woningen minimaal 2 m aan één zijde en minimaal 3 m aan de andere zijde;
2. bij twee-aaneen gebouwde en geschakelde woningen minimaal 2 m aan één zijde;
3. bij aaneengebouwde woningen minimaal 2 m aan de niet-aangebouwde zijde van de
eindwoningen
f. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte
(m)’ is aangegeven;
g. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum
bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

27.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, gelden de
volgende bepalingen:
a. de bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, mogen uitsluitend in een
bouwvlak worden gebouwd;
b. de maximale goothoogte bedraagt 4 m;
c. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m;
d. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 m, behoudens het bepaalde in
artikel 27.2.4;
e. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen
en carports, bedraagt:
totale oppervlakte per bouwperceel

maximale gezamenlijke oppervlakte

tot 300 m²

60 m²

van 300 tot 500 m²

80 m²

van 500 tot 750 m²

90 m²

van 750 tot 1000 m²

100 m²

van 1000 m² en meer

150 m²

met dien verstande wordt voldaan aan het bepaalde in 27.1 sub a.

27.2.4 Gebouwen binnen aanduiding 'tuin'
Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'tuin' de volgende bepalingen:
a. op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'tuin' zijn uitsluitend uitbouwen toegestaan, met dien
verstande dat deze niet toegestaan zijn aan de zijgevel;
b. de breedte van een uitbouw bedraagt aan de voorzijde maximaal 50% van de breedte van de
voorgevel van het hoofdgebouw tot maximaal 3,5 m;
c. de maximale hoogte van een uitbouw bedraagt het vloerpeil van de eerste verdieping van het
hoofdgebouw;
d. de maximale diepte van de uitbouw bedraagt 25% van de diepte van de gronden ter plaatse van
de aanduiding 'tuin', met een maximum van 1,5 m.
e. op een uitbouw is een afscheiding toegestaan met een hoogte van 1 m gemeten vanaf bovenkant
uitbouw.
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27.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de
voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen.
b. voor overkappingen, niet zijnde carports geldt dat de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt, met
dien verstande dat de maximale oppervlakte 30 m² bedraagt en de overkapping niet voor de
voorgevellijn is toegestaan;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen.

27.2.6 Carports
Voor het bouwen van carports gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van een carport bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale
oppervlakte 20 m² bedraagt;
b. de carport is tot maximaal 25% van de diepte van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'tuin'
toegestaan tot een maximum van 1 meter.

27.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. permanente of tijdelijke bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
b. bewoning als afhankelijke woonruimte, met uitzondering van kamerbewoning;
c. seksinrichtingen.

27.4

Afwijken van de gebruiksregels

27.4.1 Bedrijf aan huis
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
27.1, sub a voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend
bouwwerk, met dien verstande dat:
a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft; bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting
van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het
woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder meer dat:
1. geen vergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de werking
van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht valt, tenzij het desbetreffende gebruik door
middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;
2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de
activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van
het hoofdgebouw is;
b. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimten;
c. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;
d. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd:
1. een beperkte verkoop in het klein in verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het
hoofdgebouw;
2. een internetwinkel met opslag en verzending;
e. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende
bijbehorende bouwwerken ten behoeve van aan huis gebonden beroepsmatige en/of
bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 80 m²;
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f.

in de kernen Beneden-Leeuwen en Dreumel kappers uitsluitend toegestaan zijn binnen een
winkelconcentratiegebied.

27.4.2 Mantelzorg
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 27.3
sub a en b voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken bij een
woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
b. op het perceel al een woning aanwezig is;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die
van omwonenden en bedrijven;
d. per woning maximaal één vergunning ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden
verleend;
e. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de
afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben; het gebruik
van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan
indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere
bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
f. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten
behoeve van de inwoning;
g. geen eigen nutsvoorziening is toegestaan;
h. er een overeenkomst wordt gesloten met de gemeente West Maas en Waal.
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Artikel 28

28.1

Woongebied - uit te werken

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met kamerbewoning en/of de uitoefening van een beroep aan
huis, met dien verstande dat maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en
bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis, met een
maximum van 80 m²;
alsook voor:
b. woonstraten en paden;
c. voorzieningen van openbaar nut;
d. groenvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
g. tuinen en erven;
h. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
i. de daarbij behorende voorzieningen.

28.2

Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6
lid 1 onder b van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. de uitwerking moet passen binnen de door de provincie vastgestelde beleidskaders t.a.v. het
verstedelijkingsbeleid;
b. alvorens tot uitwerking kan worden overgegaan dient vast te staan dat er een aanvaardbare
milieuhygiënische woonsituatie zal zijn gewaarborgd. Dit betekent dat milieuhygiënische
belemmeringen ten gevolge van binnen en buiten het plangebied aanwezige milieubelastende
functies, op grond waarvan milieuhindercirkels zijn bepaald, genoegzaam dienen te zijn
weggenomen en/of de voorwaarden in acht zijn genomen zoals neergelegd in de toepasselijke
wet- en regelgeving aangaande relevante milieuaspecten (o.a. bodembescherming en
wegverkeerslawaai);
c. het aantal woningen bedraagt maximaal xxx
d. de uitwerking zal gefaseerd plaatsvinden, en wel zodanig dat de omvang en het tempo van de
uitwerking wordt afgestemd op het door de gemeenteraad jaarlijks vast te stellen
woningbouwprogramma voor de gemeente West Maas en Waal;
e. de ontsluitingswegen, woonstraten, langzaamverkeersroutes en groenvoorzieningen dienen
zoveel mogelijk aan te sluiten op de infrastructuur van het aangrenzende woon-/werkgebied;
f. de bebouwingsdichtheid dient te worden afgestemd op de stedenbouwkundige structuur van het
aangrenzende woongebied;
g. op de gronden zijn toegestaan xxx (optie: vrijstaande woningen, twee-aaneen gebouwde
woningen, geschakelde woningen, gestapelde woningen, patiowoningen en/of aaneengebouwde
woningen);
1
h. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt minimaal xxx m en maximaal xxx m;
i. bij de uitwerking is het bepaalde in artikel 25 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

28.3

Bouwregels

Op de gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een door burgemeester en
wethouders uitgewerkt plan dat van kracht is geworden.
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28.4

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 28.2
zolang een uitwerkingsplan nog niet van kracht is, mits wordt gebouwd in overeenstemming met een
concept of ontwerp uitwerkingsplan dat ter visie heeft gelegen en waartegen geen zienswijzen zijn
ingebracht.
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Artikel 29

29.1

Leiding - Gas

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende
bestemming(en), tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van gas ter
plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding – gas’ met een diameter van ten hoogste xxx inch en een
druk van ten hoogste xxx bar met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

29.2

Bouwregels

29.2.1 Bouwen
Op of in deze gronden mag niet worden gebouwd.

29.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 29.2
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden
gebouwd, mits:
a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

29.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
29.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren,
afgraven of ophogen;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
e. diepploegen;
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving aangegeven, en
daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen;
h. het permanent opslaan van goederen.

29.4.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 29.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden:
a. die betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
vormen.
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29.4.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 29.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel 30

30.1

Leiding - Hoogspanningsverbinding

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een hoogspanningsverbinding.

30.2

Bouwregels

30.2.1 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

30.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 30.2
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden
gebouwd, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de
hoogspanningsverbinding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende
hoogspanningsverbinding.

30.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
30.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit
te voeren:
a. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting;
b. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur hoger dan 2,5 meter;
c. het opslaan van materialen of stoffen, die onder bepaalde omstandigheden gevaar van brand of
explosie kunnen opleveren;
d. het ophogen, egaliseren, bodemverlaging of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld- of
weghoogte.

30.4.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 30.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
vormen.
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30.4.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 30.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de
hoogspanningsverbinding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende beheerder van de
hoogspanningsverbinding.
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Artikel 31

31.1

Leiding - Olie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Olie' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende
bestemming(en), tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van olie ter
plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding – olie’ met een diameter van ten hoogste xxx inch en een
druk van ten hoogste xxx bar met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

31.2

Bouwregels

31.2.1 Algemeen
Op of in deze gronden mag niet worden gebouwd.

31.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 31.2
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden
gebouwd, mits:
a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

31.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
31.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Olie zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren,
afgraven of ophogen;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
e. diepploegen;
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving aangegeven, en
daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen;
h. het permanent opslaan van goederen.
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31.4.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 31.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden:
a. die betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
vormen.

31.4.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 31.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel 32

32.1

Leiding - Riool

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende
bestemming(en), tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van water ter
plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding – riool’ met een diameter van ten hoogste xxx inch en een
druk van ten hoogste xxx bar met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

32.2

Bouwregels

32.2.1 Algemeen
Op of in deze gronden mag niet worden gebouwd.

32.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 32.2
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden
gebouwd, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

32.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
32.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Riool zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren,
afgraven of ophogen;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
e. diepploegen;
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving aangegeven, en
daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen.

32.4.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 32.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden:
a. die betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
vormen.
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32.4.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 32.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel 33

33.1

Leiding - Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende
bestemming(en), tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van water ter
plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding – water’ met een diameter van ten hoogste xxx inch en een
druk van ten hoogste xxx bar met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

33.2

Bouwregels

33.2.1 Algemeen
Op of in deze gronden mag niet worden gebouwd.

33.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 33.2
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden
gebouwd, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

33.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
33.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Water zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren,
afgraven of ophogen;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
e. diepploegen;
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving aangegeven, en
daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen.

33.4.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 33.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
vormen.
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33.4.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 33.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel 34

34.1

Waarde - Archeologie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden
van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden
toegekende bestemmingen.

34.2

Bouwregels

34.2.1 Omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen
Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende
bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen, voor
bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 30 centimeter, een rapport te
overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen
worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

34.2.2 Voorwaarden
Indien uit het in 34.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door
het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd
gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
a. De verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in
de bodem kunnen worden behouden.
b. De verplichting tot het doen van opgravingen.
c. De verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet
aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

34.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
34.3.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde-Archeologie zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. Het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 100 m² of meer bedraagt.
b. Het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden
en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 100 m² of
meer bedraagt.
c. Het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de
oppervlakte 100 m² of meer bedraagt.
d. Het verlagen of het verhogen van het waterpeil.
e. Het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en
de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 100 m² of meer
bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt.
f. Het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan niet als bos
zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 100 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op
een grotere diepte dan 30 centimeter.
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g. Het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de
oppervlakte 100 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 30
centimeter.
h. Het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 100 m² of meer bedraagt en
de bodem verstoren op een grotere diepte dan 30 centimeter.
i. Het scheuren van grasland, zulks indien de oppervlakte 100 m² of meer bedraagt en de bodem
verstoren op een grotere diepte dan 30 centimeter.
j. Het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 centimeter, waartoe ook wordt
gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, zulks
indien de oppervlakte 100 m² of meer bedraagt.

34.3.2 Uitzonderingen
Het in 34.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke
a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden
uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

34.3.3 Toelaatbaarheid
a. De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in 34.3.1 genoemde werken
en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en
werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.
b. Voor zover de in 34.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte
gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van
archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één of
meerdere van de volgende voorschriften wordt verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in
de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen,
3. de verplichting de uit te voeren werken en werkzaamheden te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
a. De vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin
de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.

34.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door de bestemming
"Waarde - Archeologie" geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig
zijn.
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Artikel 35

35.1

Waarde - Landschap

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor:
a. de uitoefening van het agrarisch bedrijf (in de vorm van akkerbouw, weidebouw, tuinbouw en
fruitteelt), wielen, dijktaluds, tuinen en volkstuinen, alsmede ontsluitingswegen en -paden;
b. de bescherming van visueel-ruimtelijke waarden.

35.2

Bouwregels

35.2.1 Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde worden gebouwd.

35.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2,5 m bedragen.

35.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 35.2
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de ter plaatse aanwezige visueel-ruimtelijke
waarden.
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Artikel 36

36.1

Waterstaat

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding, het beheer en de bescherming van
(natuur)waarden in de vorm van:
a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. waterlopen en waterpartijen;
d. waterkering met laag risiconiveau;
e. taluds, oevers en onderhoudsstroken;
f. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden;
g. extensieve dagrecreatie in de vorm van vissen en natuurbeleving.

36.2

Bouwregels

36.2.1 Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten
behoeve van deze bestemming.

36.2.2 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

36.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2,5 m bedragen.

36.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 36.2
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waterstaatsbelangen;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de waterloop.
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Artikel 37

37.1

Waterstaat - Waterbergingsgebied

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat – Waterbergingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming, met voorrang mede bestemd voor de bescherming en het onderhoud van
de in deze zone gelegen dan wel daaraan grenzende waterberging.

37.2

Bouwregels

37.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Op de voor Waterstaat - Waterbergingsgebied aangewezen gronden mogen ten dienste van de
bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met een maximale
bouwhoogte van 2 meter.

37.2.2 Bouwen
Op de voor Waterstaat- Waterbergingsgebied aangewezen gronden mag voor de andere daar
voorkomende bestemming, behalve binnen de bouwvlakken, niet worden gebouwd.

37.3

Afwijking van de bouwregels

37.3.1 Algemeen
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 37.2
en toestaan dat, conform de bepalingen van de bestemming wordt gebouwd.

37.3.2 Afwegingskader
Een in 37.3.1 genoemde afwijking kan slechts worden verleend indien en voor zover het
waterbergend vermogen van het gebied niet onevenredig wordt aangetast en onder de voorwaarden
dat:
a. vooraf advies wordt ingewonnen van de beheersinstantie van het in 37.1 bedoelde
waterbergingsgebied;
b. de beslissing met betrekking tot de vergunning aan de beheersinstantie wordt meegedeeld.
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Artikel 38

38.1

Waterstaat - Beschermingszone watergang

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Beschermingszone watergang' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor
die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor de aanleg, instandhouding en
bescherming van ondergrondse en bovengrondse watergangen (beschermingszone watergang).

38.2

Bouwregels

38.2.1 Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten
behoeve van deze bestemming.

38.2.2 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

38.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2,5 m bedragen.

38.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 38.2
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de watergang;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende watergang.
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Artikel 39

39.1

Waterstaat - Waterkering

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat – Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het onderhoud en instandhouding van dijken,
kaden, dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering.

39.2

Bouwregels

39.2.1 Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten
behoeve van deze bestemming.

39.2.2 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

39.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2,5 m bedragen.

39.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 39.2
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de waterkering;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering.
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Hoofdstuk 3

Artikel 40

ALGEMENE REGELS

Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 41

41.1

Algemene bouwregels

Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen

41.1.1 Algemeen
Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden,
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.

41.1.2 Ondergrondse bouwwerken
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen
afwijkingen, de volgende bepalingen:
a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane
oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²;
c. in aanvulling op het bepaalde sub a en b is per perceel maximaal 1 niet - overdekt zwembad
toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. het zwembad dient te worden gebouwd achter de achtergevel of het verlengde daarvan en op
een afstand van ten minste 3 m van zijdelingse en achterste perceelsgrens;
2. het zwembad mag niet overdekt zijn, tenzij de regeling voor bijbehorende bouwwerken als
bedoeld in artikel XXX in acht wordt genomen;
3. het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut;
d. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt minimaal 2,6 m en
maximaal 4 m onder peil;
e. bij het berekenen van de blijkens de deze regels geldende bebouwingspercentages, of van het in
deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse
gebouwen mede in aanmerking genomen.

41.1.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
41.1.2 sub d voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van
maximaal 10 m onder peil onder de voorwaarde dat:
a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

41.2

Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen,
als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en
kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de
overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

41.3

Bestaande afstanden en maten

41.3.1 Bestaande afstanden en maten
Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande
bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op
het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge
hoofdstuk II is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar
worden aangehouden.
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41.3.2 Bestaande afstanden en maten
In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van
bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de
Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen
dan ingevolge hoofdstuk II is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal
toelaatbaar worden aangehouden.

41.3.3 (her)oprichting
In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 41.3.1 en 41.3.2 uitsluitend van
toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.
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Artikel 42

42.1

Algemene aanduidingsregels

vrijwaringszone - molenbiotoop

42.1.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone – molenbiotoop' zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het beschermen van de functie van
de molen als werktuig en de waarde als landschapsbepalend element.

42.1.2 Bouwregels
Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke gebouwd mogen worden ten behoeve van
andere, voor deze gronden geldende bestemmingen en hoger zijn dan 1/50 van de afstand tussen
het bouwwerk en de hoogte van de stelling van de molen, mogen niet worden gebouwd.

42.1.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
42.1.2, ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en),
onder de volgende voorwaarden:
a. aangetoond wordt dat de functie van de molen als werktuig en de waarde als
landschapsbepalend element niet onevenredig wordt geschaad, waarbij in voorkomend geval
rekening kan worden gehouden met reeds aanwezige bebouwing tussen de molen en de te
realiseren bebouwing;
b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de molen omtrent de vraag of het bouwplan
ter plaatse aanvaardbaar is in verband met de belangen van de molen.

42.1.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a
Verbod
Het is verboden op of in de gronden als bedoeld in 42.1.1 zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur;
b. het ophogen van gronden;
c. het beplanten van bomen, heesters en andere opgaande beplanting;
voor zover deze werken en/of werkzaamheden een grotere hoogte hebben of (bij beplanting) zullen
bereiken dan:
1. binnen een afstand van 100 m van de molen: de hoogte van de stelling van de molen, of;
2. op een afstand groter dan 100 m van de molen: 1/50 van de afstand tussen het werk en/of de
werkzaamheid plus de hoogte van de stelling van de molen.
b
Uitzondering
Het verbod als bedoeld in 42.1.4 sub a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

85

c
Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 42.1.4 sub a zijn slechts toelaatbaar, mits:
a. daardoor de functie van de molen(s) als werktuig en de waarde als landschapsbepalende
elementen niet onevenredig worden geschaad;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de molen(s).

42.2

vrijwaringszone - straalpad

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone – straalpad' mag in afwijking van de andere daar
voorkomende bestemming(en) niet hoger worden gebouwd dan 48 m boven N.A.P.
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Artikel 43

43.1

Algemene afwijkingsregels

Algemeen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van:
a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of
-intensiteit daartoe aanleiding geeft;
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een
meetverschil daartoe aanleiding geeft;
c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat nutsgebouwtjes, kunstobjecten, wachthuisjes ten
behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening
van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden
gebouwd, mits de inhoud per gebouwtje maximaal 50 m³ bedraagt en een maximale bouwhoogte
van 3 m heeft;
d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt
vergroot tot maximaal 10 m;
e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen
zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve
van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of
sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 m. Wat betreft zend- en ontvang- en/of
sirenemasten gelden nog de volgende voorwaarden:
1. losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan:
a. buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden, langs grote
verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten,
viaducten, bedrijventerreinen en horecagelegenheden;
b. binnen de bebouwde kom uitsluitend op bedrijventerreinen en sportparken.
2. installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan:
a. op hoge gebouwen (minimale bouwhoogte 14 m); bij voorkeur op een plat dak en zo ver
mogelijk van een dakrand, met dien verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen
in beginsel geheel dienen te worden ontzien, zonodig in overleg met de
monumentencommissie;
b. tegen gevels aan; wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan de
aanwezige kwaliteiten.

43.2

Bed and Breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van ten behoeve van
een Bed and Breakfast onder de volgende voorwaarden:
a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
b. bedoeld gebruik geen hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk
mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
c. bedoeld gebruik geen belemmering voor de omliggende bedrijven mag opleveren;
d. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
e. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in
het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;
f. er mag geen duurzame ontwrichting van de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur
ontstaan;
g. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer;
h. er dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
i. de Bed and Breakfast-voorziening dient in bestaande bebouwing gerealiseerd te worden;
j. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende
bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een Bed and Breakfast in gebruik mag zijn, zulks met
een absoluut maximum van 60 m².
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43.3

Paardenbakken

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van ten behoeve van de
aanleg van een paardenbak, onder de volgende voorwaarden:
a. er is maximaal 1 paardenbak toegestaan per (bedrijfs)woning, met uitzondering van de
uiterwaarden waar geen paardenbak is toegestaan;
b. een paardenbak is toegestaan binnen of direct aansluitend aan het agrarisch bouwperceel, het
bedrijfsperceel of het bestemmingsvlak;
c. er dient een relatie te zijn tussen de paardenbak en het agrarisch bouwperceel, het
bedrijfsperceel of het bestemmingsvlak van de woning;
d. de aanleg van een bijbehorende tredmolen is uitsluitend toegestaan binnen het agrarisch
bouwperceel, het bedrijfsperceel of het bestemmingsvlak;
e. de aanleg van een paardenbak in de EHS is uitsluitend toegestaan indien is aangetoond dat de
aanleg de ecologische kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS ter plaatse niet
aantast;
f. de aanleg van de paardenbak vindt plaats binnen een afstand van 50 m van de woning, maar niet
tussen de woning en de openbare weg of aan de overzijde van die weg;
g. de afstand tot de naastgelegen woningen van derden bedraagt minimaal 50 m;
h. de afmeting van de paardenbak bedraagt maximaal 20 m x 60 m;
i. de bouwhoogte van de verlichtingsmasten bedraagt maximaal 4 m;
j. het gebruik van verlichtingsmasten is niet toegestaan indien de bak in de EHS wordt aangelegd.
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Artikel 44

44.1

Algemene wijzigingsregels

Algemene wijziging

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten
behoeve van:
a. veranderen van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband
met de werkelijke toestand van het terrein;
b. veranderen van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of
-intensiteit daartoe aanleiding geeft.
De veranderingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet
meer dan 10% worden vergroot.
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Hoofdstuk 4

Artikel 45

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Overgangsrecht

45.1
Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

45.2
Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna
te hervatten of te laten hervatten.
d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
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Artikel 46

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan (naam bestemmingsplan)

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van.
.........................

De voorzitter,

De griffier,

...................

.....................
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Bijlage 1: Branchelijst voor grootschalige detailhandel
Branches toegestaan binnen de bestemmingsaanduiding grootschalige detailhandel:
2

1. Kleding en textielzaken met een minimaal verkoopvloeroppervlak per vestiging van 1000 m ,
waarbij de exploitatie in de vorm van een winkel in winkel is uitgesloten
2. Woonzaken, meubelspeciaalzaken, woningtextielzaken, gemengde zaken, keukenspeciaalzaken,
kurk- en parketzaken, verlichtingszaken, badkamer- en sanitairzaken en tegelhandel.
3. Huishoudelijke artikelenzaken, Gebra zaken, GPA zaken, kunst en antiekhandel.
4. Winkels in consumentenelektronica, wit- en bruingoedzaken, telecomwinkels, computershops,
fotohandel.
5. Doe-het-zelfzaken, bouwmarken, verf- en behangzaken, ijzerwaren- en gereedschappenzaken,
houten bouw- en tuinmaterialen.
6. Vrijetijdsartikelen, dierenspeciaalzaken, sport- en/of kampeerzaken, auto-accessoirehandel,
tuincentra, rijwielhandel, speelgoedzaken met een minimaal verkoopvloeroppervlak per vestiging van
2
1000 m , waarbij de exploitatie in de vorm van een winkel in winkel is uitgesloten.
7. Detailhandel niet in de winkel, ambulante handel (markthandel en overige ambulante handel),
postorder- en internetbedrijven.
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