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Hoofdstuk I Inleidende bepalingen 3

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

1. het plan 
het bestemmingsplan Kom Dinteloord van de gemeente Steenbergen, vervat in de kaart en deze 
voorschriften. 
 

2. de kaart 
de gewaarmerkte kaart met bijbehorende verklaring, bestaande uit 4 kaartbladen, waarop de be-
stemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen. 
 

3. aan- en uitbouw 
een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is 
van het hoofdgebouw. 
 

4. aan-huis-gebonden beroep 
de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, ju-
ridisch, medisch, paramedisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch, consumentenverzorgend – met 
uitzondering van het kappersbedrijf – of hiermee gelijk te stellen terrein, met behoud van de 
woonfunctie. 
 

5. achterste perceelsgrens 
de van de weg af gekeerde grens van een perceel; indien meerdere zijden van het perceel van de 
weg zijn afgekeerd, wijzen burgemeester en wethouders een achterste perceelsgrens aan. 
 

6. agrarisch bedrijf 
een bedrijf gericht op het voortbrengen van agrarische producten door middel van telen of vere-
delen van gewassen, waaronder begrepen houtteelt en fruitteelt en / of het houden of fokken van 
vee (exclusief paarden), pluimvee of pelsdieren, nader te onderscheiden in: 
a. grondgebonden bedrijf 

een bedrijf dat (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel 
en waar (nagenoeg) geheel gebruik wordt gemaakt van open grond of plat glas dan wel an-
der lichtdoorlatend materiaal met een hoogte van niet meer dan 1 m, nader te onderscheiden 
in: 
1. akker- en vollegrondstuinbouw: 

de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen bosbouw, sier- en fruit-
teelt; 

2. fruitteelt: 
de teelt van fruit op open grond; 

3. sierteelt: 
de teelt van siergewassen al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombi-
neerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten; 

4. bollenteelt: 
de teelt van bloembollen, veelal in samenhang met de teelt van bolbloemen; 

5. bosbouw: 
de teelt van bomen vanwege de houtproductie; 

6. boomkwekerij: 
een bedrijf gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 
bomen al dan niet gecombineerd met de verhandeling daarvan; 

7. grondgebonden veehouderij: 
het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open grond; 

b. glastuinbouw: 
een bedrijf gericht op de teelt of veredeling van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp 
van kassen; 

c. niet-grondgebonden bedrijf: 
een bedrijf dat (nagenoeg) niet afhankelijk is van agrarische grond als productiemiddel en 
waar (nagenoeg) geen gebruik wordt gemaakt van daglicht, nader te onderscheiden in: 
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1. intensieve veehouderij:  
de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en (nagenoeg) zonder weide-
gang en / of uitloopmogelijkheden, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische 
grond als productiemiddel; 

2. intensieve tuinbouw in gebouwen: 
een niet aan de grond gebonden agrarisch bedrijf als hiervoor bedoeld, gericht op de teelt 
of veredeling van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van gebouwen; 

3. intensieve kwekerij: 
de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve veehouderij) (nage-
noeg) zonder gebruik te maken van daglicht. 

4. intensieve tuinbouw in gebouwen: 
een niet aan de grond gebonden agrarisch bedrijf als hiervoor bedoeld, gericht op de teelt 
of veredeling van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van gebouwen; 

5. intensieve kwekerij: 
de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve veehouderij) (nage-
noeg) zonder gebruik te maken van daglicht. 

 
7. ander bouwwerk / bouwwerk, geen gebouw zijnde 

elk bouwwerk, geen gebouw en geen overkapping zijnde. 
 

8. antenne-installatie 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gericht op het gebruik voor (mobiele) telecommunicatie, 
met een apparatuurkast. 
 

9. archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijf-
selen uit oude tijden. 
 

10. archeologisch deskundige 
de provinciaal archeoloog of een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhanke-
lijke deskundige of commissie van deskundigen inzake archeologie. 
 

11. bedrijf 
onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen 
van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel detailhandel 
uitsluitend plaatsvindt als niet zelfstandig onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop 
c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die 
in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen. 
 

12. bedrijfswoning / dienstwoning 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, welke kennelijk slechts is bestemd voor bewo-
ning door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de 
bestemming en het feitelijk gebruik van het gebouw of het terrein. 
 

13. bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantalen 
afstands-, hoogte, inhouds- en opperlvaktematen en aantallen, die op het tijdstip van inwerking-
treding van het plan met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet tot 
stand zijn gekomen of komen. 
 

14. bestaand gebruik 
het op het tijdstip van het in werking treden van het plan bestaande gebruik. 
 

15. bestemmingsgrens 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak. 
 

16. bestemmingsvlak 
een op de kaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. 
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17. bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk. 
 

18. bouwgrens 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak. 
 

19. bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar beho-
rende bebouwing is toegelaten. 
 

20. bouwvlak 
een op de kaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn 
toegelaten. 
 

21. bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
 

22. bijgebouw 
een vrijstaand, afzonderlijk van het hoofdgebouw in functioneel en bouwkundig opzicht te onder-
scheiden gebouw. 
 

23. consumentenvuurwerk 
Vuurwerk voor particulier gebruik. 
 

24. cultuurhistorische waarde 
1. het cultuurpatroon van een gebied, dat kenmerkend is voor het gebruik dat de mens in de 

loop van de geschiedenis van de gronden gemaakt heeft, zoals dat onder meer tot uitdruk-
king komt in de kavelindeling, de waterhuishouding, het bodemreliëf, de beplanting en de 
bebouwing;  

2. de aan een bouwwerk eigen zijnde waarde in verband met de herkenbaarheid van de in 
het verleden ontstane elementen van het bouwwerk in relatie tot de geschiedkundige ont-
wikkeling van het gebied; architectonische waarden worden hieronder mede begrepen;  

 
25. detailhandel 

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

26. dienstverlening 
het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en / of leveren van diensten aan personen, zoals reisbu-
reaus, kapsalons en wasserettes. 
 

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

28. hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel 
gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 

29. horecabedrijf 
een bedrijf, gericht op één of meer van de navolgende activiteiten: 
a. het verstrekken van al dan niet ter plaatse te nuttigen voedsel en / of dranken; 
b. het exploiteren van zaalaccommodatie; 
c. het verstrekken van nachtverblijf. 
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30. kantoor(ruimte) 
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op 
administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen 
gebied. 
 

31. kassen 
bouwwerken van glas of lichtdoorlatend materiaal (ten behoeve van de agrarische bedrijfsvor-
ming) met een hoogte van 1.50 m of meer; trek-, tunnel-, schaduw-, boog- en gaaskassen daar-
onder begrepen. 
 

32. kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten 
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding- of vergunning-
plicht op grond van het Inrichtingen- of Vergunningenbesluit milieubeheer geldt en die door de be-
perkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbijbehorende bebouwing worden uit-
geoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en herkenbaar blijft. 
 

33. landschappelijke waarde 
de aan een gebied toegekende waarde, wat betreft het waarneembare deel van het aardopper-
vlak, welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van de onderlinge sa-
menhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur. 
 

34. landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige 
een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige 
of onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van landschap en natuur. 
 

35. maatschappelijke voorzieningen 
(overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, onderwijs en 
daarmee gelijk te stellen sectoren. 
 

36. natuurwaarde 
de aan een gebied toegekende waarde met de aanwezige flora en fauna. 
 

37. nok 
het hoogste gedeelte van een dak met hellende vlakken, te weten waar beide vlakken elkaar 
snijden. 
 

38. nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstati-
ons, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en appara-
tuur voor telecommunicatie. 
 

39. overkappingen 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 
 

40. peil 
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een of maximaal 2 meter van 

een weg grenst: de hoogte van de weg (ter plaatse van de hoofdtoegang); 
b. in andere gevallen en voor andere bouwwerken: de hoogte van de weg (ter plaatse van de 

hoofdtoegang) + 15 cm. 
 

41. samenhangend straat- en bebouwingspatroon 
1. een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
2. een goede hoogte-/breedte-verhouding tussen de bebouwing onderling; 
3. een samenhang in bouwvorm / architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op el-

kaar is georiënteerd. 
 

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

43. Staat van Bedrijfsactiviteiten  
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze voorschriften onderdeel uitmaakt. 
 

44. Staat van Horeca-activiteiten 
de Staat van Horeca-activiteiten die van deze voorschriften onderdeel uitmaakt. 
 

45. verkoopvloeroppervlak (vvo) 
de voor het publiek toegankelijke winkelruimte. 
 

46. volkstuinen 
gronden waarop voor particulier gebruik op recreatieve wijze voedings- en siergewassen wor-
den geteeld. 
 

47. voorgevel-/achtergevellijn 
de op de kaart als zodanig aangegeven lijn die, in combinatie met de rechte lijnen die in het ver-
lengde daarvan zijn te trekken, bij het bouwen aan de wegzijde (voorgevellijn) of aan de van de 
weg afgekeerde zijde (achtergevellijn) niet mag worden overschreden. 
 

48. voorste perceelsgrens 
de naar de weg gekeerde grens van een perceel; indien meerdere zijden van het perceel naar de 
weg zijn gekeerd, wijzen burgemeester en wethouders een voorste perceelsgrens aan. 
 

49. vuurwerkbesluit 
Vuurwerkbesluit zoals gepubliceerd in Stb. 2002, 33 
 

50. zendmast 
ander bouwwerk, waarop antenne-installaties worden geplaatst. 
 

51. zijdelingse perceelsgrens 
de grens tussen twee percelen, die voor- en achterzijde van een perceel verbindt. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 
 

1. de breedte en lengte of diepte van een gebouw 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en / of het hart van de scheidsmu-
ren. 
 

2. de oppervlakte van een gebouw 
tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en / of het hart van de 
scheidsmuren. 
 

3. de inhoud van een gebouw 
tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en / of het hart van 
de scheidsmuren en de buitenzijde van de daken en dakkapellen. 
 

4. de goot(- of boeibord)hoogte van een gebouw 
tussen de bovenkant van goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel en het peil; 
indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen bevinden waarvan de geza-
menlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte (op de achterzijde van een ge-
bouw meer dan 70%), wordt de goot of boeibord van de dakkapel als goot- of boeibordhoogte 
aangemerkt. 
 

5. de bouwhoogte van een gebouw 
tussen de bovenkant van het gebouw, met uitzondering van antennes, kleine liftkokers, schoor-
stenen en andere ondergeschikte bouwdelen, en het peil. 
 

6. de bouwhoogte van een ander bouwwerk 
tussen het hoogste punt van het bouwwerk en het peil; bij constructies worden de werken in verti-
cale stand meegerekend. 
 

7. afstanden 
afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot perceelsgren-
zen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 
 

8. de oppervlakte van een overkapping 
tussen de buitenste verticale projecties van de buitenzijde van de overkapping. 
 

9. de nokhoogte van aanbouwen en bijgebouwen 
tussen de nok van de aanbouw en/of bijgebouw en het peil. 
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Artikel 3 Woondoeleinden (W) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Woondoeleinden (W) zijn bestemd voor de huis-
vesting van personen in woningen en in samenhang daarmee de uitoefening van een aan-huis-
gebonden beroep. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. hoofdgebouwen; 
b. aanbouwen en bijgebouwen; 
c. andere bouwwerken. 

  
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. de hoofdgebouwen op de gronden met de nadere aanwijzing (v) mogen uitsluitend vrijstaand 

worden gebouwd; 
b. de hoofdgebouwen op de gronden met de nadere aanwijzing (t) mogen uitsluitend vrijstaand 

of twee-aaneen worden gebouwd; 
c. de hoofdgebouwen op de gronden met de nadere aanwijzing (a) mogen uitsluitend vrijstaand 

of twee- of meer aaneen worden gebouwd; 
d. uitsluitend op de gronden met de nadere aanwijzing (s) mogen de hoofdgebouwen gestapeld 

worden gebouwd; 
e. van een hoofdgebouw dient de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste te bedra-

gen: 
1. ter plaatse van gronden met de nadere aanwijzing (v)    2.50 m; 
2. ter plaatse van gronden met de nadere aanwijzing (t)  

tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen     2.50 m; 
f. ter plaatse van de gronden met de nadere aanwijzing (v) dient aan één zijde van de woning 

de afstand van een aanbouw of bijgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens aan die zijde ten 
minste 2.50 m te bedragen; 

g. van een aanbouw of bijgebouw dient de voorgevel ten minste 2.00 m naar achteren te liggen 
ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw; 

h. van een garage dient de afstand tussen voorgevel van de garage en de voorste perceels-
grens ten minste 5.00 m te bedragen; 

i. van niet aaneengebouwde gebouwen dient de onderlinge afstand ten minste 1.00 m te bedra-
gen; 

j. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte en/of nokhoogte van gebouwen en andere 
bouwwerken mag ten hoogste bedragen: 

 
  goot(- of  bouwhoogte nokhoogte 

 boeibord)hoogte 
 
1. van hoofdgebouwen zie kaart zie kaart en anders 
   4.00 m hoger dan  
  goothoogte; 
2. van aanbouwen  3.00 m  5.00 m; 
 en bijgebouwen 
3. van erfscheidingen - 2.00 m; 
4. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
 
 

Vrijstellingsbevoegdheid 
Kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor 
de uitoefening van kleinschalige beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten in het hoofdgebouw 
inclusief aanbouwen en / of bijgebouwen, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de woonfunctie dient in overwegende mate behouden te blijven; 
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b. het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activitei-
ten in het hoofdgebouw, aanbouwen of bijgebouwen uitvoert, tevens de bewoner van de wo-
ning is; 

c. het mag geen zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreffen dat deze kunnen leiden tot 
een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een one-
venredige parkeerdruk op de openbare ruimte; 

d. indien in de garage de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten zullen worden uitgeoefend, dient 
ten minste één parkeerplaats op het bij de garage behorende perceel aanwezig te zijn; 

e. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop die verband 
houdt met de beroeps of bedrijfsmatige activiteiten; 

f. ten hoogste 30% van het vloeroppervlak mag, met een maximum van 50 m2, van het hoofd-
gebouw inclusief bijgebouwen ten behoeve van de beroepsmatige of bedrijfsmatige activitei-
ten in gebruik zijn;  

g. geen vrijstelling mag worden verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid die onder de wer-
king van de Wet milieubeheer valt; 

h. vrijstelling wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in-
gevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken; 

i. bij verlening van deze vrijstellingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 
doorlopen. 
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Artikel 4 Erven (E) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Erven (E) zijn bestemd voor erven behorende bij de 
op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen en in samenhang daarmee de uitoefening 
van een aan-huis-gebonden beroep. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. aanbouwen en bijgebouwen; 
b. andere bouwwerken. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. ter plaatse van gronden als bedoeld in lid 1 met een oppervlakte van 100 m2 of minder, mag 

de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen ten hoogste 50% van deze 
gronden bedragen met een maximum van 50 m2; 

b. ter plaatse van gronden als bedoeld in lid 1 met een oppervlakte van meer dan 100 m2 : 
1. tot 100 m2 mag de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen ten hoogste 

50% van deze gronden bedragen; 
2. voor de resterende oppervlakte, mag de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en over-

kappingen ten hoogste 15% van de resterende oppervlakte van de in lid 1 bedoelde gron-
den bedragen; 

3. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen ter plaatse van de in lid 1 
bedoelde gronden mag maximaal 80 m2 bedragen; 

c. voor de gronden behorende bij het hoofdgebouw met de nadere aanwijzing (v), dient de af-
stand van aanbouwen of bijgebouwen tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen ten minste 
2.50 m te bedragen; 

d. van niet aaneengebouwde gebouwen dient de onderlinge afstand ten minste 1.00 m te bedra-
gen; 

e. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag 
ten hoogste bedragen: 

 
  goot(- of  bouwhoogte  
  boeibord)hoogte 
 
1. van aanbouwen  3.00 m 5.00 m; 
 en bijgebouwen 
2. van erfscheidingen - 2.00 m; 
3. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
 
 

Vrijstellingsbevoegdheid 
Kleinschalige beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor 
de uitoefening van kleinschalige beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten in de bijgebouwen en / 
of aanbouwen behorende bij het hoofdgebouw, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de woonfunctie dient in overwegende mate behouden te blijven; 
b. het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activitei-

ten in de bijgebouwen en / of aanbouwen uitvoert, tevens de bewoner van de bijbehorende 
woning is; 

c. het mag geen zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreffen dat deze kunnen leiden tot 
een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een one-
venredige parkeerdruk op de openbare ruimte; 

d. indien in de garage de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten zullen worden uitgeoefend, dient 
ten minste één parkeerplaats op het bij de garage behorende perceel aanwezig te zijn; 

e. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop die verband 
houdt met de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 
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f. ten hoogste 30% van het vloeroppervlak mag, met een maximum van 50 m2, van het hoofd-
gebouw inclusief bijgebouwen en aanbouwen ten behoeve van de beroepsmatige of bedrijfs-
matige activiteiten in gebruik zijn;  

g. geen vrijstelling mag worden verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid die onder de wer-
king van de Wet milieubeheer valt; 

h. vrijstelling wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in-
gevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken; 

i. bij verlening van deze vrijstellingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 
doorlopen. 
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Artikel 5 Tuinen (T) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Tuinen (T) zijn bestemd voor tuinen behorende bij de 
op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. erfafscheidingen; 
b. overige andere bouwwerken, geen overkappingen zijnde. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepaling: 
a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag ten hoogste bedragen: 

1. erfafscheidingen        1.00 m; 
2. overige andere bouwwerken, geen overkappingen zijnde    2.00 m. 

 
Vrijstellingsbevoegdheid 
Serres en erkers 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor de bouw van tot gebou-
wen behorende erkers en serres voor de grens van de bestemming Woondoeleinden, met inacht-
neming van de volgende bepalingen: 
a. de overschrijding van de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2.50 m bedragen; 
b. geen onnodig nadelige veranderingen mogen teweeg worden gebracht in de bezonningssitua-

tie op de aangrenzende erven of tuinen en / of in de licht- en luchttoetreding van de aangren-
zende bebouwing; 

c. de gebruikswaarde van de aangrenzende gronden mag niet onevenredig worden geschaad; 
d. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld wordt niet onevenredig aangetast. 
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Artikel 6 Garages en bergplaatsen (G) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Garages en bergplaatsen (G) zijn bestemd voor de 
stalling van vervoermiddelen en voor de berging van niet voor handel en distributie bestemde goe-
deren. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:  
a. garages en bergplaatsen; 
b. andere bouwwerken. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepaling: 
a. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag 

ten hoogste bedragen: 
 
 

goot(- of bouwhoogte bouwhoogte 
boeibordhoogte) 

 
1. van hoofdgebouwen  - zie kaart en anders  
       5.00 m; 
2. van erfscheidingen  - 2.00 m; 
3. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
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Artikel 7 Centrumdoeleinden (C) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Centrumdoeleinden (C) zijn bestemd voor: 
a. het wonen; 
b. detailhandel en dienstverlening; 
c. kantoren; 
d. praktijkruimten; 
e. lokale maatschappelijke voorzieningen; 
f. dansscholen, sportscholen, fitnessruimten, internetlokalen, en daarmee gelijk te stellen 

functies; 
g. horecavestigingen behorende tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activi-

teiten; 
alsmede voor het uitoefenen van: 
h. ter plaatse van de subbestemming Cvw: detailhandel in en daarbij behorende opslag van 

niet meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk; 
met dien verstande dat: 
i. een ander gebruik dan wonen is uitsluitend toegestaan op de begane grond. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. bouwwerken zijn toegestaan: 

1. op de gronden zonder nadere aanwijzing: hoofdgebouwen met de daarbijbehorende 
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

2. op de gronden met de nadere aanwijzing (z): uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 
en geen overkappingen; 

b. het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag ter plaatse van 
de gronden met de bestemmingsaanduiding C3 en C4 niet meer bedragen dan 75% per 
bouwperceel; 

c. de onderlinge afstand van niet aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel 
mag niet minder bedragen dan 1,00 meter; 

d. voorzover gebouwen niet in de perceelgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de per-
ceelsgrens ten minste 1,00 meter te bedragen; 

e. de goot- en / of bouwhoogte van gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen. 
 

  goot(- of bouwhoogte 
  boeibord)hoogte 
 
 1. van hoofdgebouwen zie kaart zie kaart en anders 4,00 m  
    hoger dan maximum  
    goothoogte 
 2. van aan- of uitbouwen 3,00 m 7,00 m; 

  en bijgebouwen 
 
 

Vrijstellingsbevoegdheden 
Staat van Horeca-activiteiten 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 
onder g ten einde horecabedrijven toe te laten die: 
a. voorkomen in één categorie hoger dan algemeen toelaatbaar, indien en voorzover het be-

trokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werk-
wijze of bijzondere maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de al-
gemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten; 

b. niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd, indien en voorzover het betrokken 
horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of 
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bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare 
categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten. 

 
Functieveranderingen op verdiepingen 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 
onder i teneinde: 
a. detailhandel en dienstverlening tevens op de verdieping toe te laten, indien is aangetoond 

dat geen mogelijkheden voor uitbreiding van het verkoopvloeroppervlak op de begane 
grond aanwezig zijn; 

b. kantoren tevens op de verdieping toe te laten, indien is aangetoond dat geen mogelijkhe-
den voor uitbreiding van het bedrijfsvloeroppervlak op de begane grond aanwezig zijn; 

c. maatschappelijke voorzieningen tevens op de verdieping toe te laten, indien is aangetoond 
dat geen mogelijkheden voor uitbreiding van de betreffende functie op de begane grond 
aanwezig zijn. 

 
Wijzigingsbevoegdheden ex artikel 11 WRO 
Schrappen subbestemmingen 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de kaart te wijzigen in die zin, dat de subbe-
stemmingen bij de bestemming "Centrumdoeleinden" (C) mag vervallen met dien verstande dat 
de wijzigingsbevoegdheid slechts mag worden toegepast voorzover het gebruik overeenkomstig 
de subbestemming voor de duur van ten minste 2 jaar aaneengesloten is onderbroken of zoveel 
eerder als met belanghebbenden is overeengekomen. 
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Artikel 8 Bedrijfsdoeleinden (B) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Bedrijfsdoeleinden (B) zijn bestemd voor: 
a. ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2): bedrijven behorende tot ten hoogste catego-

rie-2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 
alsmede voor het uitoefenen van: 
b. ter plaatse van de subbestemming B(2)an: een aannemersbedrijf; 
c. ter plaatse van de subbestemming B(2)tx: een textielproductiebedrijf; 
d. ter plaatse van de subbestemming B(2)we: een verhuurbedrijf voor machines en werktuigen; 
e. ter plaatse van de subbestemming B(2)bs: een benzineservicestation; 
indien en voorzover de bedrijven genoemd onder b tot en met e behoren tot categorie 3.1 van de 
staat van Bedrijfsactiviteiten; 
f. ter plaatse van de subbestemming B(2)bsl: een bezinservicestation met LPG-verkooppunt; 
g. ter plaatse van de subbestemming B(2)dr: een drukkerij; 
h. ter plaatse van de subbestemming B(2)gf: een groente- en fruitverwerkingsbedrijf; 
indien en voorzover de bedrijven genoemd onder f tot en met h behoren tot categorie 3.2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten; 
i. ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(3.1): bedrijven behorende tot ten hoogste cate-

gorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 
alsmede voor het uitoefenen van: 
j. ter plaatse van de subbestemming B(3.1)ab: een afvalbehandelingsbedrijf; 
k. ter plaatse van de subbestemming B(3.1)ob: een metaalbewerkingsbedrijf; 
indien en voorzover de bedrijven genoemd onder j en k behoren tot categorie 3.2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten; 
l. ter plaatse van de subbestemming Bbsl: uitsluitend een benzineservicestation met LPG-ver-

kooppunt; 
een en ander, met dien verstande dat: 
m. de gronden voorzien van de aanduiding B(z), wat de toegelaten bedrijfsvoering betreft, zijn 

bestemd overeenkomstig de aangrenzende en bijbehorende gronden; 
n. detailhandel en zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan, met uitzondering van detailhandel 

als genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 
o. geluidshinderlijke inrichtingen in de zin van artikel 41 van de Wet geluidhinder en het Inrichtin-

gen en Vergunningenbesluit milieubeheer niet zijn toegestaan; 
p. de oppervlakte van een bedrijfsperceel mag ten hoogste 5.000 m2 bedragen met uitzondering 

van de kavels die reeds een grotere oppervlakte hebben. 
q. ter plaatse van de gronden die deel uitmaken van het bedrijventerrein geen bedrijven zijn toe-

gestaan die behoren tot categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 
alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen 
en water. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de (sub)bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen; 
b. andere bouwwerken. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de gronden met de nadere aanwij-

zing (bw); 
b. het op de kaart tussen haakjes […] geplaatste cijfer geeft het maximaal toegestane aantal be-

drijfswoningen per bouwvlak aan; 
c. de gronden met de nadere aanwijzing (z) mogen worden bebouwd met uitsluitend andere 

bouwwerken; 
d. het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwperceel 

niet meer bedragen dan: 
1. 75% voor bouwpercelen die deel uitmaken van een bedrijventerrein; 
2. 60% voor de niet onder 1 genoemde bouwpercelen; 

 tenzij op de kaart anders is bepaald;  
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e. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en aan- en uitbouwen behorend bij de 
dienstwoning, mag niet meer bedragen dan 50 m2; 

f. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient 
ten minste 1.00 m te bedragen; 

g. de gebouwen en overkappingen dienen te worden gebouwd op een afstand tot de per-
ceelsgrens van ten minste 5.00 m; 

h. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken 
mag ten hoogste bedragen: 

 
 
  goot(- of bouwhoogte 
  boeibord)hoogte 
 
1. van hoofdgebouwen zie kaart zie kaart en anders 
   4.00 m hoger dan  
   goothoogte; 
2. van aanbouwen  3.00 m 5.00 m; 
 en bijgebouwen 
3. van erfscheidingen - 2.00 m; 
4. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
 
 

Vrijstellingsbevoegdheden 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in: 
a. lid 1 teneinde bedrijven toe te laten die voorkomen in één categorie hoger dan algemeen toe-

laatbaar, indien en voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet 
op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aange-
geven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaat-
bare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. lid 1 teneinde bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, 
indien en voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de al-
gemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

 
Bebouwingspercentage 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen tot ten hoogste 10% van het 
bebouwingspercentage indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijf of om te kun-
nen voldoen aan milieueisen. 
 

Afstanden tot perceelsgrenzen 
6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 
onder g voor het bouwen in of op een geringere afstand tot de zijdelingse of achterste perceel-
grens indien:  
a. voor en achterzijde van het bedrijfsperceel bereikbaar is voor brandweervoertuigen, deze 

bereikbaarheid ook in de toekomst is gewaarborgd en de afstand tussen de voor- en ach-
terzijde van het gebouw niet meer is dan 40 meter; of  

b. op andere wijze een gelijkwaardige veiligheid conform het Bouwbesluit is gewaarborgd. 
 

Bedrijfswoningen 
7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 
onder a voor de bouw van een bedrijfswoning met inachtneming van de volgende bepalingen:  
a. de inhoud van een bedrijfswoning maximaal 750 m3 bedraagt en de goothoogte maximaal 

6 meter; 
b. het gezamenlijk oppervlak van de bijgebouwen bij een bedrijfswoning maximaal 50 m2 be-

draagt en de goothoogte maximaal 3 m. 
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 Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de van deze voorschriften deel uitmakende Staat 
van Bedrijfsactiviteiten te wijzigen in die zin dat de categorie-indeling van bedrijven kan worden 
gewijzigd, indien en voorzover een wijziging van de milieubelasting van de desbetreffende typen 
van bedrijven daartoe aanleiding geeft. Bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt 
de procedure genoemd in artikel 29 doorlopen. 
 

Woonfuncties 
9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de in lid 1 bedoelde gronden te 
wijzigen ten behoeve van een functiewisseling naar woningen mogelijk te maken, een en ander 
met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de wijzigingsbevoegdheid mag niet worden toegepast op de gronden van het bedrijventerrein; 
b. planwijziging ten behoeve van de functiewisseling naar woningen dient in overeenstemming te 

zijn met het bepaalde in artikel 3 en de volgende bepalingen:  
1. de nieuwe woningen dienen te passen in het provinciaal planningsstelsel voor woning-

bouw; 
2. de nieuwe woningen mogen geen hinder ondervinden van de aanwezige bedrijven binnen 

en / of nabij het plangebied; 
c. indien de planwijziging plaatsvindt in de bebouwingslinten, dient aandacht te worden besteed 

aan het behoud van open ruimten en functiemenging in deze linten;  
d. de hoogte en andere maten van de gebouwen dienen te worden afgestemd op de gebouwen 

in de omgeving; 
e. in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafweging; 
f. vooraf dient inzicht te zijn verkregen in de bodemhygiëne; 
g. vooraf dient inzicht te zijn verkregen in de economische uitvoerbaarheid; 
h. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 

doorlopen. 
 

Bedrijfsdoeleinden zonder subbestemming 
10. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bedrijfsdoeleinden, voorzien van 
een subbestemming, te wijzigen in de bestemming Bedrijfsdoeleinden zonder subbestemming, met 
dien verstande dat: 
a. sprake is van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten waarop de subbestemming betrekking 

had; 
b. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid wordt de procedure genoemd in artikel 29 

doorlopen.  
 
11. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bedrijfsdoeleinden met de sub-
bestemming –bsl (benzineservicestation met LPG-verkooppunt) te wijzigen de bestemming Be-
drijfsdoeleinden met de subbestemming –bs (benzineservicestation), onder gelijktijdige intrek-
king van de nadere aanduiding "Grens van invloedsgebeid groepsrisico en de PR10-4 risicocon-
tour", voorzover de verkoop en opslag van LPG is beëindigd.  
 

Bijzonder gebruiksvoorschrift 
12. Het is verboden de gronden met de nadere aanwijzing (z) en andere onbebouwde gronden te 
gebruiken voor de opslag van goederen met een totale hoogte van meer dan 4.00 m. 
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Artikel 9 Maatschappelijke doeleinden (M) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Maatschappelijke doeleinden (M) zijn bestemd voor: 
a. ter plaatse zonder subbestemming: maatschappelijke voorzieningen; 
b. ter plaatse van de subbestemming Mb: uitsluitend een begraafplaats; 
c. ter plaatse van de subbestemming Mbr: uitsluitend een brandweerkazerne; 
d. ter plaatse van de subbestemming Mn: uitsluitend nutsvoorzieningen; 
e. ter plaatse van de subbestemming Mor: uitsluitend een ontmoetingsruimte en in onderge-

schikte mate voor een bijbehorende horecavoorziening tot ten hoogste categorie 1 van de 
Staat van Horeca-activiteiten, alsmede het gebruik van bouwwerken voor direct aan een ver-
eniging en bestemming gerelateerde activiteiten, niet zijnde bruiloften en daarmee vergelijk-
bare paracommerciële activiteiten; 

f. ter plaatse van de subbestemming Mw: bijzondere woonvoorziening voor (een) bepaalde 
groep(en) die een zorgafhankelijkheid hebben van een zorginstelling; 

g. ter plaatse van de subbestemming Mz: uitsluitend een zendmast; 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de (sub)bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen; 
b. andere bouwwerken. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. per bouwperceel zonder subbestemming is ten hoogste één dienstwoning toegestaan, met 

dien verstande dat de inhoud van deze dienstwoning ten hoogste 1.000 m3 en de goothoogte 
ten hoogste 6 meter mag bedragen; 

b. op de gronden met de nadere aanwijzing (zw) is geen dienstwoning toegestaan; 
c. op de gronden met de nadere aanwijzing (z) mogen uitsluitend andere bouwwerken worden 

gebouwd; 
d. het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwperceel 

niet meer bedragen dan 60%, tenzij op de kaart anders is bepaald; 
e. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient 

ten minste 1.00 m te bedragen; 
f. voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient 

de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 m te bedragen; 
g. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag 

ten hoogste bedragen: 
 
 
     goot(- of  bouwhoogte 
     boeibordhoogte) 
 
1. van hoofdgebouwen  zie kaart zie kaart en anders  
      4.00 m hoger dan 
      goothoogte 
2. van aanbouwen  3.00 m 5.00 m; 
 en bijgebouwen 
3. van erfscheidingen  - 2.00 m; 
4. van een zendmast  - zie kaart; 
5. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
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Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de in lid 1 bedoelde gronden te 
wijzigen ten behoeve van een functiewisseling naar woningen en / of kantoren mogelijk te maken, 
een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de wijzigingsbevoegdheid mag niet worden toegepast op de wijzigingsgebieden I en II die op 

de kaart zijn aangegeven; 
b. planwijziging ten behoeve van de functiewisseling naar woningen dient in overeenstemming 

te zijn met het bepaalde in artikel 3 en de volgende bepalingen: 
1. de nieuwe woningen dienen te passen in het provinciaal planningsstelsel voor woning-

bouw; 
2. de nieuwe woningen mogen geen hinder ondervinden van de aanwezige bedrijven bin-

nen en / of nabij het plangebied;  
c. planwijziging ten behoeve van de functiewisseling naar kantoren dient in overeenstemming te 

zijn met de volgende bepalingen: 
1. nieuwvestiging van een kantoor dient te voorzien in een lokale behoefte; 
2. het bepaalde onder 1 dient te worden aangetoond met een door de initiatiefnemer daar-

naar ingesteld onderzoek dat als basis zal worden gehanteerd voor toepassing van de wij-
zigingsbevoegdheid; 

3. per bouwperceel is ten hoogste één dienstwoning toegestaan; 
4. het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwper-

ceel niet meer bedragen dan 75%; 
5. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel 

dient ten minste 1.00 m te bedragen; 
6. voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, 

dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 m te bedragen; 
d. de hoogte en andere maten van de gebouwen dienen te worden afgestemd op de gebou-

wen in de omgeving; 
e. in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafweging; 
f. vooraf dient inzicht te zijn verkregen in de bodemhygiëne; 
g. vooraf dient inzicht te zijn verkregen in de economische uitvoerbaarheid; 
h. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 

doorlopen. 
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Artikel 10 Detailhandelsdoeleinden (D) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Detailhandelsdoeleinden (D) zijn bestemd voor de-
tailhandel en dienstverlening, daaronder niet begrepen de opslag van meer dan 10.000 kg consu-
mentenvuurwerk. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen; 
b. andere bouwwerken. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. per bouwperceel is ten hoogste één dienstwoning toegestaan, met dien verstande dat de in-

houd van deze dienstwoning ten hoogste 1000 m3 bedraagt; 
b. het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwperceel 

niet meer bedragen dan 60%, tenzij op de kaart anders is vermeld; 
c. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient 

ten minste 1.00 meter te bedragen; 
d. voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient 

de afstand tot de perceelsgrens te minste 1.00 meter te bedragen; 
e. op de gronden met de nadere aanwijzing (zw) is geen dienstwoning toegestaan; 
f. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag 

ten hoogste bedragen: 
 
 
     goot(- of bouwhoogte 
     boeibordhoogte) 
 
1. van hoofdgebouwen  zie kaart zie kaart en anders 
      4.00 m hoger dan 
      goothoogte 
2. van aanbouwen  3.00 m 5.00 m; 
 en bijgebouwen 
3. van erfscheidingen  - 2.00 m; 
4. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
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Artikel 11 Horecadoeleinden (H) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Horecadoeleinden (H) zijn bestemd voor horecabe-
drijven behorende tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten. 

 
Bouwvoorschriften 

2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen; 
b. andere bouwwerken. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. per bouwperceel is ten hoogste één dienstwoning toegestaan, met dien verstande dat de in-

houd van deze woning ten hoogste 1000 m3 bedraagt; 
b. het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwperceel 

niet meer bedragen dan 60%; 
c. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient 

ten minste 1.00 meter te bedragen; 
d. voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient 

de afstand tot de perceelsgrens ten minst 1.00 meter te bedragen; 
e. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag 

ten hoogste bedragen: 
 
 
     goot(- of  bouwhoogte 
     boeibordhoogte) 
 
1. van hoofdgebouwen  zie kaart zie kaart en anders 
      4.00 m hoger dan 
       goothoogte 
2. van aanbouwen   3.00 m 5.00 m; 
 en bijgebouwen 
3 van erfscheidingen  - 2.00 m; 
4 van andere bouwwerken - 3.00 m. 
 
 

Vrijstellingsbevoegdheid 
Staat van Horeca-activiteiten 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 ten-
einde horecabedrijven toe te laten die voorkomen in één categorie hoger dan algemeen toelaat-
baar, indien en voorzover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet 
op de specifieke werkwijze of bijzondere maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te be-
horen tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten als genoemd 
in lid 1. 
 

Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO 
Staat van Horeca-activiteiten 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de van deze voorschriften deel uitmakende Staat 
van Horeca-activiteiten te wijzigen in die zin dat de categorie-indeling van de horecabedrijven kan 
worden gewijzigd, indien en voorzover een wijziging van de milieubelasting van de desbetreffende 
typen van horecabedrijven daartoe aanleiding geeft. Bij het toepassen van deze wijzigingsbe-
voegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 doorlopen. 
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Artikel 12 Kantoordoeleinden (K) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Kantoordoeleinden (K) zijn bestemd voor kanto-
ren. 
 

Bouwvoorschriften 
2.Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen; 
b. andere bouwwerken. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. per bouwperceel is ten hoogste één dienstwoning toegestaan, met dien verstande dat de 

inhoud van deze dienstwoning ten hoogste 1000 m3 bedraagt; 
b. de gronden met de nadere aanwijzing (z) mogen worden bebouwd met uitsluitend andere 

bouwwerken; 
c. het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwper-

ceel niet meer bedragen dan 60%, tenzij op de kaart anders is bepaald; 
d. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel 

dient ten minste 1.00 m te bedragen; 
e. voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, 

dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 m te bedragen; 
f. de goot(-of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken 

mag ten hoogste bedragen: 
 
  goot(- of bouwhoogte 
  boeibord)hoogte 
 
1. van hoofdgebouwen zie kaart zie kaart en anders 
   4.00 m hoger dan  
   goothoogte 
2. van aanbouwen  3.00 m 5.00 m; 
 en bijgebouwen 
3. van erfscheidingen - 2.00 m; 
4. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
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Artikel 13 Recreatieve doeleinden (R) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Recreatieve doeleinden (R) zijn bestemd voor: 
a. ter plaatse zonder subbestemming: speelterrein en hiermee vergelijkbare recreatief gebruik; 
b. ter plaatse van de subbestemming Rs: sporthal en in ondergeschikte mate voor een horeca-

bedrijf tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten, alsmede het gebruik 
van bouwwerken, zoals kantines, voor direct aan een vereniging en bestemming gerelateerde 
activiteiten, niet zijnde bruiloften en daarmee vergelijkbare paracommerciële activiteiten; 

c. ter plaatse van de subbestemming Rv: veldsport en ondersteunende voorzieningen; alsmede 
het gebruik van bouwwerken, zoals kantines, voor direct aan een vereniging en bestemming 
gerelateerde activiteiten, niet zijnde bruiloften en daarmee vergelijkbare paracommerciële ac-
tiviteiten; 

d. ter plaatse van de subbestemming Rf: fitnesscentrum; 
e. ter plaatse van de subbestemming Rij: ijsbaan; 
f. ter plaatse van de subbestemming Rzw: zwembad; 
g. ter plaatse van de subbestemming Rvt: volkstuinen; 
alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen, 
water en voor evenementen, manifestaties zoals kermis, jaarmarkt, circus, concerten of theater met 
bijbehorende voorzieningen. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de subbestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen, waaronder kantines; 
b. andere bouwwerken. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. op de gronden met de nadere aanwijzing (z) mogen uitsluitend andere bouwwerken worden 

gebouwd; 
b. er zijn geen dienstwoningen toegestaan met uitzondering van dienstwoningen die reeds aan-

wezig zijn; 
c. die gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en andere bouwwerken mag ten hoogste 

1.200 m2 bedragen; 
d. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag 

ten hoogste bedragen: 
 
     goot(- of bouwhoogte 
     boeibordhoogte) 
 
1. van hoofdgebouwen  zie kaart zie kaart en anders 

  4.00 m hoger dan 
   goothoogte 
2. van aanbouwen   3.00 m 5.00 m; 
 en bijgebouwen 
3. van erfscheidingen  - 2.00 m; 
4. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
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Artikel 14 Agrarische doeleinden (A) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor agrarische doeleinden (A) zijn bestemd voor grond-
gebonden agrarische bedrijven. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepaling: 
a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag ten hoogste bedragen: 

1. van erfafscheidingen         2.00 m; 
2. van overige andere bouwwerken       3.00 m. 

 
 
 
Artikel 15 Groenvoorzieningen (GR) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Groenvoorzieningen (GR) zijn bestemd voor: 
a. beplantingen, speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor voet- en fietspaden als-

mede voor bermen en bermsloten; 
b. ter plaatse van de subbestemming GRn: tevens voor het behoud en / of herstel en / of de inrich-

ting van natuurwaarden; 
alsmede voor water en overige voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder 
ondergrondse bergbezinkbassins, en voor evenementen, manifestaties, zoals kermis, jaarmarkt, 
circus concerten of theater, met bijbehorende voorzieningen.  
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend andere bouwwerken wor-
den gebouwd. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag 

ten hoogste bedragen: 
 
     goot(-  of bouwhoogte 
     boeibordhoogte) 
 
1. van erfscheidingen  - 2.00 m; 
2. van lichtmasten en 
 overige masten  - 10.00 m; 
 van bewegwijzering en 
3. overig straatmeubilair - 4.50 m; 
4. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
 
 
b. ter plaatse van de gronden met de subbestemming natuurwaarden (n) zijn geen gebouwen 

en / of andere bouwwerken toegestaan. 
 



Bestemmingen en gebruik  27 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 703.006674.00 

 

 
Artikel 16 Natuurgebied (N) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangegeven voor Natuurgebied zijn bestemd voor het behoud en / of 
herstel van de aanwezige landschappelijke en natuurwaarden. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde, worden gebouwd. 
 

Aanlegvoorschriften 
3. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming N zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, diepploegen, ophogen of egaliseren van de bo-

dem; 
b. het aanleggen of verharden van paden of banen; 
c. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie-

leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
d. het beplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de gronden op het tijdstip 

van het van kracht worden van het plan niet reeds met houtgewassen waren beplant; 
e. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting; 
f. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen. 
 
4. Het verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, of werkzaamheden welke het normale 
onderhoud en beheer betreffen ten behoeve van deze bestemming dan wel ten behoeve van de 
bestemming indien de gronden tevens voor andere doeleinden zijn bestemd. 
 
5. Werken, of werkzaamheden als bedoeld onder lid 3 zijn slechts toelaatbaar indien daardoor 
de in lid 1 genoemde aanwezige waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen 
worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de waarden niet onevenredig 
worden of kunnen worden verkleind. 
 
6. Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning, winnen burgemeester en wethouders 
schriftelijk advies in van een landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige omtrent de vraag 
of door het verlenen van een aanlegvergunning geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan 
aan de betreffende waarden van het gebied. 
 

Tijdelijke vrijstelling 
7. Op de in lid 1 bedoelde gronden mag geen toepassing worden gegeven aan artikel 17 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
 
 Bijzonder gebruiksvoorschrift 
8. Het is verboden de gronden te gebruiken voor de opslag van bagger en grondspecie. 



Bestemmingen en gebruik  28 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 703.006674.00 

 

 
Artikel 17 Verkeersdoeleinden (V) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) zijn bestemd voor 
wegen, fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen, bermen, bermsloten, water en overige voorzieningen 
ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder ondergrondse bergbezinkbassins, geluidswe-
rende voorzieningen en daarbijbehorende beplantingen en evenementen en manifestaties zoals 
kermis, (jaar)markt, concerten of theater met bijbehorende voorzieningen. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 
a. bushokjes en andere abri's; 
b. andere bouwwerken. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag 

ten hoogste bedragen: 
 
 
     goot(-  of bouwhoogte 
     boeibordhoogte) 
 
1. van gebouwen als bedoeld 
 in lid 2 onder a  3.00 m 4.50 m; 
2. van erfscheidingen  - 2.00 m; 
3. van lichtmasten en 
 overige masten  - 10.00 m; 
4. van bewegwijzering en 
 overig straatmeubilair - 4.50 m; 
5. van andere bouwwerken - 3.00 m. 
 
 
 
 
Artikel 18 Water 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Water zijn bestemd voor de wateraanvoer en -afvoer, 
alsmede voor de waterberging. 
 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend keermuren voor de water-
beheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen en steigers worden gebouwd. 
 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepaling: 
a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag ten hoogste bedragen: 

1. van erfafscheidingen        2.00 m; 
2. van overige andere bouwwerken       3.00 m. 
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Artikel 19 Leidingen 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden die op de kaart tevens voor leidingen zijn aangewezen zijn mede bestemd voor: 
a. ter plaatse van de subbestemming gastransportleiding alsmede ter plaatse van de gronden 

binnen 4 meter aan weerszijden: uitsluitend een gastransportleiding; 
b. ter plaatse van de subbestemming rioolpersleiding alsmede ter plaatse van de gronden 

binnen 4 meter aan weerszijden: uitsluitend een rioolpersleiding; 
c. ter plaatse van de subbestemming watertransportleiding alsmede ter plaatse van de gron-

den binnen 4 meter aan weerszijden: uitsluitend een watertransportleiding. 
 

Bouwvoorschriften vanwege de bestemming Leidingen 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 bedoelde bestemming uitsluitend gebou-
wen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2.50 m, alsmede andere bouwwerken. 
 

Bouwvoorschriften vanwege samenvallende bestemmingen 
3. Gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende be-
stemmingen zijn niet toegestaan. 
 

Vrijstellingsbevoegdheid 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van lid 3 voor de gebouwen en 
andere bouwwerken indien en voor zover: 
a. de belangen van de leidingen niet worden geschaad; 
b. burgemeester en wethouders schriftelijk advies hebben ingewonnen bij de leidingbeheerder 

omtrent de vraag of door de voorgenomen bouw de belangen van de leidingen niet worden 
geschaad en de eventueel ter voorkoming daarvan te stellen voorwaarden; 

c. bij het toepassen van deze vrijstellingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 
doorlopen. 

 
Aanlegvergunningen 

5. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leidingen alsmede ter plaatse van de 
gronden binnen 4 meter aan weerszijden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende andere bouwwerken 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. 
 
6. Het verbod als bedoeld in lid 5, is niet van toepassing op werken en 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. 
 
7. Werken en / of werkzaamheden als bedoeld in lid 5 zijn slechts toelaatbaar, indien en voorzover 
het leidingbelang hierdoor niet onevenredig wordt benadeeld. 
 

Adviesprocedure voor aanlegvergunningen 
8. Alvorens omtrent het verlenen van aanlegvergunning te beslissen winnen burgemeester en wet-
houders schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de uitvoering van de 
voorgenomen en werken en werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig worden 
geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 



Bestemmingen en gebruik  30 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 703.006674.00 

 

 
Artikel 20 Historisch stedenbouwkundig waardevol gebied 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op voorschriftenkaart 1 aangewezen voor historisch stedenbouwkundig waarde-
vol gebied zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de ter plaatse aanwe-
zige historisch stedenbouwkundige waarden.  
 

Bouwvoorschriften vanwege samenvallende bestemmingen 
2. Bouwwerken ten behoeve van samenvallende bestemmingen zijn op deze gronden toelaat-
baar voor zover deze worden gerealiseerd ten behoeve van de op de kaart aangegeven be-
stemming.  
 
3. Bouwwerken die mogelijk worden gemaakt door toepassing van een wijzigings- of uitwer-
kingsbevoegdheid ten behoeve van nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen, zijn slechts 
toegestaan indien de historisch stedenbouwkundige waarden hierdoor niet onevenredig worden 
geschaad. 
 
4. Alvorens omtrent het toepassen van een wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid te beslissen, 
winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige om-
trent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten de historisch stedenbouwkundige be-
langen niet onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 
 
5. Het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 is niet van toepassing op nieuwbouw van een gebouw of 
een gedeelte van een gebouw dat past binnen de historisch stedenbouwkundige structuur 
waarbij maatgevend zijn de rooilijn, de massa en situering van het gebouw op het perceel in re-
latie tot gebouwen op aangrenzende percelen. 
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Artikel 21 Cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op voorschriftenkaart 2 aangewezen voor Cultuurhistorische waardevolle be-
bouwing zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de ter plaatse aanwezige 
cultuurhistorische waarden.  
 

Aanlegvoorschriften 
2. Het is verboden op de in lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werk-
zaamheden uit te voeren: 
a. het geheel of gedeeltelijk slopen van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, zoals weer-

gegeven op voorschriftenkaart 2; 
b. de onder a bedoelde aanlegvergunning wordt geacht te zijn verleend indien een bouwver-

gunning is verleend voor de herbouw van het af te breken gebouw of deel van het gebouw. 
 
3. Het verbod als bedoeld in lid 2 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die het 
normale onderhoud en beheer betreffen. 
 
4. Alvorens omtrent het verlenen van een vergunning als bedoeld in lid 2 te beslissen, winnen 
burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de Welstandscommissie omtrent de vraag 
of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de cultuurhistorische en daar daarbij te 
onderscheiden architectonische, stedenbouwkundige en / of landschappelijke waarden van de 
betreffende gronden, niet onevenredige worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mo-
gelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredige worden of kunnen worden ver-
kleind. 
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Artikel 22 Gebruik van gronden en bouwwerken 

1. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot 
een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, de doeleindenomschrijving en de ove-
rige voorschriften. 
 
2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte toe-
passing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet door drin-
gende redenen worden gerechtvaardigd. 
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Hoofdstuk III Algemene bepalingen 33 

 
Artikel 23 Percentages en dubbeltelbepaling 

Percentages 
1. Een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage, geeft aan hoeveel van het 
bouwvlak van het desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen 
en overkappingen. Bij het ontbreken van een percentage mag het bouwvlak volledig worden be-
bouwd, tenzij in hoofdstuk II anders is bepaald. 
 

Dubbeltelbepaling 
2. Gronden welke in aanmerking zijn genomen bij het verlenen van een bouwvergunning of het 
toestaan van een meldingplichtig bouwwerk, waaraan uitvoering is of kan worden gegeven, blijven 
bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
 
 
 
Artikel 24 Bestaande maten 

1. De bestaande afstanden, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen die meer bedra-
gen dan in het plan is voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden. 
 
2. De bestaande afstanden, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen die minder be-
dragen dan ik het plan is voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden. 
 
3. In geval van herbouw is het bepaalde in de leden 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de 
herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt. 
 
 
 
Artikel 25 Hoogteaanduidingen 

Hoofdgebouwen, uitbouwen en bijgebouwen 
1. Voor de toelaatbare goot- of boeibordhoogte van gebouwen geldt dat het op de kaart achter 
een bestemmingsaanduiding ingeschreven Arabische cijfer, niet geplaatst tussen leestekens, 
geeft - tenzij in hoofdstuk II anders is bepaald en behoudens eventuele vrijstellingsmogelijkhe-
den - de maximaal toelaatbare goot- of boeibordhoogte van hoofdgebouwen in meters aan. 
 
 
 
Artikel 26 Overschrijding bouwgrenzen 

1. De bouwgrenzen / voorgevellijn mogen / mag in afwijking van de kaart en hoofdstuk II uitsluitend 
worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, fun-

deringen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan 
2.50 m bedraagt; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 
1.50 m bedraagt. 
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Artikel 27 Algemene vrijstellingsbevoegdheid 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd – tenzij op grond van hoofdstuk II terzake reeds vrij-
stelling kan worden verleend – vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, voorzover zulks van belang is voor een technisch betere re-

alisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is in ver-
band met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer 
dan 2.50 m bedragen en geen vergroting van bestemmings- of bouwvlakken inhouden anders 
dan bedoeld onder a; 

c. de bouw van andere bouwwerken die ten behoeve van nutsvoorzieningen dan wel om water-
staatkundige of verkeerstechnische redenen noodzakelijk zijn, mits deze voorzieningen van 
geringe horizontale en verticale afmetingen zijn; de bouwhoogte van voorzieningen ten be-
hoeve van telecommunicatie mag niet meer dan 15.00 m bedragen; 

d. voor de bouw van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwtjes ten dienste van nutsvoor-
zieningen: de inhoud van deze gebouwtjes mag ten hoogste 50 m³ en de bouwhoogte ten 
hoogste 3.00 m bedragen. 

 
2. Vrijstelling wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de inge-
volge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwer-
ken. 
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Artikel 28 Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO 

Wijzigingsgebied 1 
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Recreatieve doeleinden voor het 
op de kaart aangegeven wijzigingsgebied 1 te wijzigen in de bestemmingen Woondoeleinden, 
Erven, Tuinen en Bedrijfsdoeleinden met de subbestemming bedrijven tot en met categorie 2 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5, 
8, 15 en 16 en de volgende bepalingen: 
a. er zijn niet meer dan 50 woningen toegestaan; 
b. de woningen mogen zowel vrijstaand als twee- of meer aaneen worden gebouwd; 
c. de woningen dienen tenminste 5 meter uit de voorste perceelsgrens te worden gebouwd; 
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter; 
e. de nieuwe woningen dienen te passen in het provinciaal woningbouwbeleid; 
f. er zijn geen bedrijfswoningen toegestaan; 
g. in het gebied dient voldoende ruimte te worden gereserveerd voor waterberging en groen-

voorzieningen; 
h. bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid dient voor kwetsbare en beperkt kwets-

bare objecten voldaan te worden aan de vereiste afstanden conform het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen. 

i. er mogen ten hoogste bedrijven worden gevestigd die behoren tot categorie 2 van de Staat 
van Bedrijfsactiviteiten; 

j. in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe-
ging; in het bijzonder aan de belangen van de bedrijven op bedrijventerrein Molenkreek; 

k. de economische uitvoerbaarheid dient te zijn gewaarborgd; 
l. voldaan moet zijn aan de vereisten van de Flora- en faunawet; 
m. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti-

kel 29 doorlopen. 
 

Wijzigingsgebied 2 
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Agrarische doeleinden voor het 
op de kaart aangegeven wijzigingsgebied 2 te wijzigen in de bestemmingen Recreatieve doel-
einden met subbestemming veldsporten en Groenvoorzieningen, met inachtneming van het be-
paalde in artikel 12 en de volgende bepalingen: 
a. de gronden mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van veldsporten en 

daarmee vergelijkbare recreatieve activiteiten; 
b. ten behoeve van de sportvoorzieningen mogen gebouwen en andere bouwwerken worden 

geprojecteerd; met deze wijzigingsbevoegdheid mag de in artikel 12 lid 3 onder c ge-
noemde oppervlaktemaat worden gewijzigd zodanig dat er voorzien kan worden in de dan 
bestaande behoefte met dien verstande dat een toename is toegestaan van ten hoogste 
200%; 

c. voldaan moet zijn aan de vereisten van de Flora- en faunawet; 
d. bij het projecteren van de sportvelden en bouwmogelijkheden dient rekening te worden ge-

houden met de vereiste afstanden tot watergangen als bedoeld in de Keur van het water-
schap; 

e. aan de noord-, oost- en zuidzijde van het wijzigingsgebied dient een groenvoorziening te 
worden geprojecteerd met een breedte van ten minste 10 meter; 

f. in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe-
ging; 

g. de economische uitvoerbaarheid dient te zijn gewaarborgd; 
h. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti-

kel 29 doorlopen. 
 

Wijzigingsgebied 3 
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bedrijfsdoeleinden voor het op de 
kaart aangegeven wijzigingsgebied 3 te wijzigen in de bestemmingen Woondoeleinden, Tuin en 
Erf, met inachtneming van het bepaalde in artikelen 3, 4 en 5 en de volgende bepalingen: 
a. er zijn niet meer dan 16 woningen toegestaan; 
b. de goothoogte van woningen mag niet meer dan 6 meter bedragen; 
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c. een besluit tot wijziging mag niet eerder worden genomen dan nadat is gebleken dat de 
nieuwe woningen passen in het provinciaal woningbouwbeleid; 

d. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden; 
e. de bodemkwaliteit ter plaatse dient geschikt te zijn voor de beoogde functie; 
f. voldaan moet zijn aan de vereisten van de Flora- en faunawet; 
g. in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe-

ging; 
h. de economische uitvoerbaarheid dient te zijn gewaarborgd; 
i. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti-

kel 29 doorlopen. 
 

Wijzigingsgebied 4 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bedrijfsdoeleinden voor het op de 
kaart aangegeven wijzigingsgebied 4 te wijzigen in de bestemmingen Woondoeleinden, Tuin en 
Erf, met inachtneming van het bepaalde in artikelen 3, 4 en 5 en de volgende bepalingen: 
a. er zijn ten hoogste 3 woningen toegestaan; 
b. de goothoogte mag niet meer dan 6 meter bedragen; 
c. een besluit tot wijziging mag niet eerder worden genomen dan nadat is gebleken dat de 

nieuwe woningen passen in het provinciaal woningbouwbeleid; 
d. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden; 
e. de bodemkwaliteit ter plaatse dient geschikt te zijn voor de beoogde functie; 
f. voldaan moet zijn aan de vereisten van de Flora- en faunawet; 
g. in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe-

ging; 
h. de economische uitvoerbaarheid dient te zijn gewaarborgd; 
i. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti-

kel 29 doorlopen. 
 

Woondoeleinden, Erven en Tuinen 
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Woondoeleinden, Erven en Tui-
nen onderling te wijzigen, teneinde, na herbouw van een woning die buiten de rooilijn is gelegen, 
de nieuwe woning in de rooilijn van de naastgelegen woningen te bouwen, met inachtneming van 
de volgende bepalingen: 
a. planwijziging wordt niet toegepast indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 

de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken; 

b. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 
doorlopen. 
 
Verkeersdoeleinden, Groenvoorzieningen en Water 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bestemmingen te wijzigen in de bestemmingen Ver-
keersdoeleinden, Groenvoorzieningen en Water, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. aangetoond dient te zijn dat wijziging noodzakelijk is voor de realisering van het gemeentelijk 

beleid inzake verkeersstructuur, groenstructuur en / of de aanpassing van de ondergrondse in-
frastructuur alsmede voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte; 

b. planwijziging wordt niet toegepast indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken; 

c. een besluit tot wijziging mag niet eerder worden genomen dan nadat is gebleken dat de bo-
demkwaliteit ter plaatse geschikt is voor de beoogde functie; 

d. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 
doorlopen. 

 
Uitgifte openbare ruimte 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Verkeersdoeleinden en Groen-
voorzieningen te wijzigen in de bestemmingen Erven, Tuinen en / of Garages en bergplaatsen, ten-
einde percelen behorende bij woningen te kunnen vergroten in het kader van uitgifte van openbare 
ruimte en / of ten behoeve van het optimaliseren van een zo efficiënt en doelmatig mogelijk ruimte-
gebruik, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
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a. planwijziging mag niet leiden tot verlegging van de op de kaart ingetekende bouwgrenzen, 
tenzij de bestemming Garages en bergplaatsen wordt geprojecteerd; 

b. aangetoond dient te zijn dat de uit te geven openbare ruimte geen structurele betekenis heeft 
voor de verkeersafwikkeling en / of groenstructuur; 

c. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 
doorlopen. 

 
Zendmasten 

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Bedrijfsdoeleinden, Recreatieve 
doeleinden, Agrarische doeleinden en Groenvoorzieningen te wijzigen ten behoeve van zend-
masten met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van een zendmast mag niet meer bedragen dan strikt noodzakelijk en in ieder ge-

val niet meer dan 40 meter; 
b. aangetoond dient te zijn dat het niet mogelijk is gebruik te maken van bestaande zendmasten / 

zendlocaties; 
c. zendmasten zijn uitsluitend toegestaan aan de oost-, zuid- of westrand van het plangebied; 
d. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 

doorlopen. 
 

Ecologische hoofdstructuur 
9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Recreatieve doeleinden, Agrari-
sche doeleinden en/of Water, voor zover deze samenvallen met de bestemming Natuurgebied, te 
laten vervallen, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. planwijziging wordt alleen toegepast indien het gebruik en beheer zijn gericht op een ecologi-

sche verbindingszone; 
b. bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 

doorlopen. 
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Artikel 29 Algemene procedurevoorschriften 

Bij de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, vrijstellingsbevoegdheid of uitwerkingsbevoegd-
heid ingevolge dit bestemmingsplan, is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afde-
ling 3.4 Algemene wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. 
 
 
 
Artikel 30 Gebruik in strijd met het plan 

1. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat afwijkt van het plan op het tijdstip waarop het plan 
rechtskracht verkrijgt, mag worden voortgezet. 
 
2. Wijziging van het in lid 1 bedoelde gebruik is slechts toegestaan, indien hierdoor de bestaande 
afwijkingen van het plan naar aard en / of intensiteit niet worden vergroot. 
 
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing op gebruik, dat reeds in strijd was met het voor-
heen tot dat tijdstip geldende plan – daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan – 
en waartegen wordt of alsnog kan worden opgetreden. 
 
 
 
Artikel 31 Bouwen in strijd met het plan 

1. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan afwijkt 
van het plan en dat is of wordt gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Woningwet, mag, mits de bestaande afwijkingen niet worden vergroot: 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. geheel worden vernieuwd, indien het bouwwerk door een calamiteit is teniet gegaan, mits de 

bouwvergunning is aangevraagd binnen 2 jaar nadat het bouwwerk is teniet gegaan. 
 
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 ten 
behoeve van vergroting van horizontale en verticale afmetingen die niet meer bedraagt dan 15% 
van de oppervlakte respectievelijk hoogte. 
 
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de termijn genoemd in 
lid 1 onder b, voorzover dit vanwege een terzake dienende civielrechtelijke procedure noodzakelijk 
is. 
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Artikel 32 Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in: 
a. artikel 8 lid 12; 
b. artikel 16 lid 3; 
c. artikel 16 lid 8; 
d. artikel 19 lid 5; 
e. artikel 21 lid 2; 
f. artikel 22 lid 1; 
is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de economische delicten. 
 
 
 
Artikel 33 Titel 

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "bestemmingsplan Kom Dinteloord". 
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