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1

I n l e i d i n g

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) om de

AANLEIDING

tien jaar haar bestemmingsplannen te herzien of zo mogelijk een verlengingsbesluit te nemen, dan wel een beheersverordening vast te stellen. Indien de
gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om leges te heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld
in het kader van omgevingsvergunningen). Voor een bestemmingsplan dat op
het tijdstip van inwerkingtreding van de Wro (1 juli 2008) ten minste vijf jaar
oud is, moet binnen vijf jaar (vóór 1 juli 2013) een nieuw bestemmingsplan
worden vastgesteld1. De gemeente Oldambt maakt daarom haast met de actualisering van haar bestemmingsplannen.

Voor een aantal gebieden binnen de gemeente zijn recentelijk actualiserings-

HUIDIGE JURIDISCHE

plannen vastgesteld of in voorbereiding genomen (bijvoorbeeld voor Heiliger-

REGELING

lee-Westerlee, Scheemda en bedrijventerrein Winschoten). Dat geldt niet voor
de Blauwestad, waar op dit moment circa 20 (bestemmings)plannen van kracht
zijn. De gemeente wil voor dit gebied terug naar één actueel bestemmingsplan
met ruime gebruiks- en bouwmogelijkheden. Op dit moment zijn onder meer
de volgende plannen van kracht (van recent naar ouder):
-

Bestemmingsplan Kiosk Blauwestad (voorontwerp);

-

Bestemmingsplan Blauwestad – Havenvoorzieningen (ontwerp);

-

Projectbesluit noordrand Blauwestad, toegangsweg brede school;

1

Zie artikel 3.1, lid 4 Wro en het overgangsrecht Invoeringswet Wro.
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-

Bestemmingsplan Blauwestad, Partiële herziening 2008: Dorp, informatiecentrum en Riet;

-

Bestemmingsplan

Blauwestad

-

partiële

herziening

Groeveweg/

Zuiderringdijk;
-

Bestemmingsplan Blauwestad Partiële herziening 2007: voorlopige bestemming informatiecentrum, goothoogte Het Riet;

-

Partiële herziening 2006 Winschoten-rotonde A7-Beersterweg;

-

Bestemmingsplan Blauwestad Partiële Herziening 2005 Zuidoosthoek
Wijzigingsplan ex artikel 11 WRO Woongebied Het Wold;

-

Bestemmingsplan Blauwe Stad Partiële Herziening 2005 Het Park;

-

Bestemmingsplan Blauwe Stad Partiële Herziening 2004 Zuidoosthoek;

-

Bestemmingsplan Blauwe Stad Partiële Herziening 2004; Zuidoosthoek,
Woongebied I en Woongebied II;

-

Bestemmingsplan Blauwestad Partiële Herziening 2004 Zuidoosthoek;

-

Blauwe Stad Partiële Herziening 2004 vaarverbinding;

-

Partiële Herziening 2004 Blauwe Stad – Noordrand;

-

Bestemmingsplan Blauwe Stad Partiële herziening 2002, aanpassingen
Woongebied I en omgeving;

-

Bestemmingsplan Blauwe Stad Partiële herziening 2002, aanpassingen
Woongebied I en omgeving, artikel 30 herziening;

-

Partiële Herziening 2000 Blauwe Stad ex artikel 10 WRO;

-

Bestemmingsplan Blauwe Stad Herziening 2000 Uitwerkingsplan 2000;

-

Uitwerkingsplan Blauwe Stad 2000 ex artikel 11 WRO;

-

Bestemmingsplan Winschoten Buitengebied-Zuid 1999 wijzigingsplan ex
artikel 11 WRO vaarverbinding Winschoterdiep;

-

Bestemmingsplan Blauwe Stad 1998.

Deze plannen zullen worden vervangen door onderhavig bestemmingsplan. Alle
delen die buiten de plangebiedsgrens vallen zullen van kracht blijven.
NIEUWE JURIDISCHE

Uitgangspunt voor de juridische regeling van dit bestemmingsplan is de Ont-

REGELING

wikkelingsvisie ‘Blauwestad in het Oldambt’ (17 juni 2010). Deze visie heeft als
slogan ‘Trots op wat is, nieuwsgierig naar wat kan’. Er is veel reden om trots
te zijn: de Blauwestad heeft draagvlak bij bewoners en ondernemers in de
regio; het gebied heeft een positieve invloed op de sociaaleconomische ontwikkeling ter plaatse; de doelstellingen op het gebied van waterberging, nieuwe natuur en infrastructuur zijn gerealiseerd; de (watergebonden)recreatie in
het gebied is erg succesvol, et cetera. Tegelijk moet worden gekeken naar
‘wat kan’, nu is gebleken dat de oorspronkelijke gebiedsexploitatie niet kan
worden waargemaakt door achterblijvende kavelverkoop. De Ontwikkelingsvisie spreekt zich daarom uit voor ‘tijdelijke bestemmingen’. Braakliggende
gronden kunnen dan voor een gelimiteerde periode benut worden voor natuur
of recreatief medegebruik. Na afloop van deze periode gaat dan weer de oorspronkelijke bestemming gelden. Burgers en ondernemers uit het gebied hebben hierover samen met de gemeente en provincie afspraken gemaakt in het
kader van de Ontwikkelingsvisie. Dit bestemmingsplan sluit daar volledig aan.
In die zin bevat het ook weinig nieuws voor de gebiedsbewoners en -

10
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gebruikers. Het werkt ‘slechts’ uit wat (kaderstellend) is vastgesteld met de
Ontwikkelingsvisie.
Daarnaast legt dit bestemmingsplan in grote lijnen de huidige juridische regeling opnieuw vast2. Er worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bij
recht mogelijk gemaakt. Voor alle ontwikkelingsmogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt, geldt al een bestaande juridische regeling (met uitzondering van de tijdelijke bestemmingen). Dit bestemmingsplan bevat wel een
aantal wijzigingsbevoegdheden. Mocht daar in de toekomst gebruik van worden
gemaakt, dan zal een afzonderlijke procedure op grond van een ‘plan van wijziging’ worden doorlopen. In dat kader is ook inspraak mogelijk en zullen de
omgevingsonderzoeken worden uitgevoerd.
Conform de geldende (bestemmings)plannen is er gekozen voor een globale
wijze van bestemmen. Er is flexibiliteit nodig om maatschappelijke en economische ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Uiteraard is daarbij gekeken naar
een gezonde balans tussen ontwikkelingsmogelijkheden (‘wat kan’) en bestaande waarden (‘wat is’). Ook de rechtszekerheid van burgers en bedrijven
heeft de gemeente bij het opstellen van dit bestemmingsplan steeds in het oog
gehouden.

De ligging en globale begrenzing van het plangebied is aangegeven op de over-

PLANGEBIED

zichtskaart voorin deze toelichting. Voor de buitengrens is hoofdzakelijk de
plangrens van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied Oldambt aangehouden.
Het volgende hoofdstuk geeft het beleidskader voor het plangebied weer.

LEESWIJZER

Daarbij wordt alleen ingegaan op beleidsdocumenten die van invloed zijn op
de juridische regeling van dit bestemmingsplan. Voor het overige beleid zal,
2

Uiteraard in aansluiting bij de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen en (indien
mogelijk) bij de regelingen van andere recente actualiseringsplannen.

195.00.01.00.00.toe - Bestemmingsplan Blauwestad 2012 - 17 juli 2012

11

indien gewenst, worden doorverwezen naar relevante provinciale en gemeentelijke webpagina's. In hoofdstuk 3, de planbeschrijving, gaat het om de huidige situatie binnen het plangebied en de juridische regeling voor de toekomst.
Ook de verhouding tussen de vigerende en de nieuwe regeling komt aan bod.
Hoofdstuk 4 betreft de toets aan wet- en regelgeving op het gebied van natuur, milieu, archeologie, water en dergelijke. De laatste twee hoofdstukken
gaan achtereenvolgens in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

12
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2

B e l e i d s k a d e r

2.1

Provincie
Het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 (17 juni 2009) bevat het richtingge-

OMGEVINGSPLAN EN -

vend ruimtelijk beleid voor de provincie Groningen. Hoofddoelstelling van dit

VERORDENING

Omgevingsplan is “duurzame ontwikkeling - voldoende werkgelegenheid en een
voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de
kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien.” Om het beleid uit het Omgevingsplan te kunnen uitvoeren en handhaven, is de Omgevingsverordening
provincie Groningen 2009 opgesteld. Deze bevat concrete regels die bij ruimtelijke planvorming in acht moeten worden genomen. In dit plan is dit dan ook
gebeurd. Het Omgevingsplan heeft de ambitie om een hoge leefkwaliteit te
realiseren voor alle bewoners van de provincie, met voldoende aanbod en kwaliteit van woningen, een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en goed bereikbare voorzieningen zoals onderwijs en zorg. De provincie gaat hierbij niet
specifiek in op de positie van de Blauwestad (zie hiervoor de Ontwikkelingsvisie ‘Blauwestad in het Oldambt’ hierna).
Versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving is, zoals gezegd, een
uitgangspunt van het omgevingsbeleid. Het gaat bij deze kwaliteiten om zogenaamde ‘kernkarakteristieken’ i.c. landschappelijke en cultuurhistorische elementen die voor een gebied kenmerkend zijn. Op de kaarten die bij het
Omgevingsplan en de Omgevingsverordening horen, zijn diverse waarden voor
het plangebied aangegeven. Hierna zijn de belangrijkste opgesomd, waarbij
telkens is aangegeven hoe met de betreffende waarde in dit bestemmingsplan
wordt omgegaan.
-

Bergingsgebied (heeft betrekking op het Oldambtmeer; door deze als
Water te bestemmen, blijft de bergingscapaciteit behouden).

-

Studiegebied vaarverbinding (inmiddels is de Noordelijke Vaarverbinding
gerealiseerd; voor het deel dat binnen het plangebied valt is de bestemming Water opgenomen).

-

Ecologische Hoofdstructuur (heeft voornamelijk betrekking op de oost-,
zuid- en westkant van het plangebied; aan deze gebieden is de bestemming Natuur toegekend, voor zover dat op dit moment in de vigerende
bestemmingsplannen ook het geval is).

-

Robuuste ecologische verbinding (dit is een indicatieve aanduiding die
betrekking heeft op de zone langs de A7, tussen de natuurgebieden aan
de oost- en westkant van het plangebied; aan deze gebieden is de bestemming Natuur toegekend, voor zover dat op dit moment in de vigerende bestemmingsplannen ook het geval is).
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-

Glaciale rug (Dit heeft betrekking op het reliëf dat verspreid over het
plangebied wordt aangetroffen; hiervoor is de dubbelbestemming Waarde – Landschap opgenomen, met uitzondering van de woongebieden en
het water).

-

Groen Lint (Deze aanduiding slaat op de slingertuinen en laanbeplanting
langs de doorgaande wegen rondom het plangebied; aan het kleine deel
dat binnen het plangebied valt is de dubbelbestemming Waarde – Groen
toegekend, met uitzondering van de woongebieden en water).

2.2

Gemeente
VIGEREND BESTEMMINGS-

Op dit moment is voor het plangebied een groot aantal (bestemmings)plannen

PLANNEN

van kracht. In de inleiding is een belangrijk deel daarvan aangegeven. Alle
vigerende plannen worden vervangen door één actueel bestemmingsplan.

14
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Daarbij zal, zoals aangegeven in de inleiding, de huidige planologischjuridische regeling in grote lijnen worden gehandhaafd. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op punten die afwijken van de vigerende (bestemmings)plannen.
Het ontwerp van de Welstandsnota Gemeente Oldambt (versie 8 maart 2012)

WELSTANDSNOTA EN

ligt op dit moment ter inzage en zal naar verwachting in de loop van 2012

BEELDKWALITEITSPLANNEN

worden vastgesteld. Het doel van de welstandsnota is een bijdrage leveren aan
het behouden en versterken van de beeldkwaliteit. Waar het bestemmingsplan
vooral de functies en het ruimtebeslag van de bouwwerken regelt, gaat de
welstandsnota over de architectonische vormgeving van bouwwerken. Het
welstandsbeleid is ondergeschikt aan het bestemmingsplan. De ruimte die het
bestemmingsplan biedt, kan dus niet worden beperkt in een welstandsnota.
Het plangebied is bij verschillende welstandsgebieden ingedeeld. Zie hiervoor
de kaart op bladzijde 18 van de welstandsnota. Tevens zijn voor de Blauwestad
vier beeldkwaliteitsplannen van kracht. Deze zijn gekoppeld aan de welstandsnota. Het gaat om de beeldkwaliteitsplannen voor De Wei (22 juni 2005), Het
Park (20 november 2006), Het Riet (12 november 2006) en Het Wold (6 februari 2008).
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ONTWIKKELINGSVISIE

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt en
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben op 17 juni 2010 de
Ontwikkelingsvisie ‘Blauwestad in het Oldambt’ vastgesteld. In de visie zijn de
resultaten verwerkt van de gesprekken die naar aanleiding van het discussiestuk ‘Trots en nieuwsgierig, toekomstperspectieven voor Blauwestad en het
Oldambt’ zijn gevoerd. Ook de uitkomsten van de ‘Enquête en ideeën bewoners en ondernemers voor de ontwikkelingsvisie Blauwestad (juni 2010) zijn in
de visie verwerkt.
De ontwikkelingsvisie geeft onder meer aan waar wel en waar niet mag worden
gebouwd. Dat is nodig omdat het kavelaanbod nu groter is dan de vraag. Sommige gronden blijven daardoor langer braak liggen dan verwacht. De visie
denkt voor deze gronden aan een tijdelijk invulling als landschap of ten behoeve van recreatiedoeleinden.
Andere punten uit de ontwikkelingsvisie zijn:
-

nadrukkelijker samenhang aanbrengen tussen de Blauwestad en de omgeving: naar een integraal ontwikkelingsplan;

-

de basisinfrastructuur (verder) op orde brengen;

-

de vijf woongebieden binnen de Blauwestad (door)ontwikkelingen.

In het volgende hoofdstuk is ingegaan op de ‘tijdelijke bestemmingen’ en de
overige punten die uit de ontwikkelingsvisie in dit bestemmingsplan zijn meegenomen.
OVERIGE VISIES

De ontwikkelingsvisie vormt het belangrijkste kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Blauwestad. Voor deelgebieden en de zone rondom de Blauwestad zijn ook gebiedsvisies van toepassing. Het gaat hier om de Gebiedsvisie
Meerland – Ekamp (Invra Plus, 20 februari 2007), Stedenbouwkundig plan
Noordrand (HKB, 9 februari 2010) en de Stedenbouwkundige visie Oostrand Beerta Finsterwolde en Blauwestad (BügelHajema Adviseurs B.V., 12 oktober).
Enkele ontwikkelingen uit deze gebiedsvisies zijn als wijzigingsbevoegdheid in
dit bestemmingsplan opgenomen. Hierop zal in het volgende hoofdstuk worden
ingegaan.

WOONPLAN

Het Woonplan Oldambt 2009 – 2018 (3 april 2009) biedt een visie op het wonen
binnen de gemeente Oldambt. Het is een strategisch plan, dat kaders biedt
voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. De nadruk ligt op woningbouw
en woningverbetering, maar er worden ook handvatten gegeven voor relaties
met andere beleidsvelden, zoals welzijn, zorg, milieu en energie. Aan de basis
van het woonplan ligt een woningmarktonderzoek waarbij de vraag- en aanbodzijde in beeld zijn gebracht en een evaluatie van het huidig woonbeleid.
Een van de aandachtspunten in het woonplan is het aspect ‘krimp’.

16
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Bij de evaluatie van de woningbouw binnen de Blauwestad wordt het volgende
opgemerkt: “Er zullen 1.480 woningen gebouwd worden in de dure prijsklassen. Volgens opgave zouden er ongeveer 150 woningen per jaar opgeleverd
moeten worden. Een dergelijk aantal is de afgelopen jaren nog niet gehaald:
4 woningen in 2006, 61 woningen in 2007 en circa 25 in 2008.” Daarnaast wordt
geconstateerd dat het woningbouwprogramma van de Blauwestad een bovenlokale functie heeft en niet concurreert met de rest van de woningbouwopgave
binnen de gemeente Oldambt. Voor de periode 2009-2018 is voor de Blauwestad een contingent van 500 woningen gereserveerd.
De volgende actiepunten zijn voor de Blauwestad in het woonplan opgenomen:
-

Het ingezette beleid ten aanzien van de Blauwestad blijft gehandhaafd,
teneinde ongewenste concurrentie tussen Blauwestad en andere woningbouwprojecten in Oldambt te voorkomen.

-

De oplevering van de woningen naar prijsklasse en type wordt regelmatig gemonitord. Tevens zal regelmatig onderzoek plaatsvinden naar de
herkomst van de nieuwe bewoners van Blauwestad. De uitkomsten van
deze monitoring zal worden geanalyseerd op zijn effecten op het woonbeleid van het woonplan.

In het Aanwijsbesluit als bedoeld in artikel 2, lid 2, Ligplaatsenverordening

LIGPLAATSEN-

gemeente Oldambt (1 januari 2010) zijn gedeelten van openbaar water aange-

VERORDENING

wezen waar met schepen een ligplaats kan worden ingenomen. Binnen de
Blauwestad zijn enkele plekken voor recreatieschepen aangewezen. Het gaat
onder andere om openbaar water binnen De Wei, De Riet en Het Park. Ook aan
enkele steigers langs het ‘oude land’ zijn diverse ligplaatsen aangewezen. Het
bestemmingsplan is afgestemd op dit aanwijzingsbesluit, dat van toepassing
blijft.
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3

P l a n b e s c h r i j v i n g

3.1

Ontwikkelingsvisie
In de Ontwikkelingsvisie zijn de volgende drie hoofdpunten voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de Blauwestad opgenomen (zie ook vorige
hoofdstuk):
-

nadrukkelijker samenhang aanbrengen tussen de Blauwestad en de omgeving: naar een integraal ontwikkelingsplan;

-

de basisinfrastructuur (verder) op orde brengen;

-

de vijf woongebieden binnen de Blauwestad (door)ontwikkelen.

In deze paragraaf zal op deze punten worden ingegaan, waarbij telkens is aangegeven hoe een en ander is verwerkt in de juridische regeling van dit bestemmingsplan. Daarbij komen ook de zogenaamde ‘tijdelijke bestemmingen’
aan bod.
Samenhang Blauwestad en omgeving
Onder dit speerpunt verstaat de Ontwikkelingsvisie: het verbeteren van de
samenhang met het Oldambt, met de aanliggende dorpen en de Ring Blauwestad en met de kern Winschoten. Er wordt nog gewerkt aan een kansenkaart
met potentiële ontwikkelingslocaties en aan een geïntegreerd ontwikkelingsplan voor de gemeente Oldambt om concreet invulling aan dit speerpunt te
geven.
De basisinfrastructuur (verder) op orde brengen
Voor dit tweede speerpunt zijn in de ontwikkelingsvisie de volgende uitwerkingspunten opgenomen:
1.

De realisatie van een zichtbaar icoon van Blauwestad vanaf de A7.

2.

De inspanningsverplichting van gemeente en provincie om een loop-/
fietsbrug over de A7 en het Winschoterdiep te realiseren.

3.

In de heroverweging van de ‘A7-visie’, de cultuurhistorische waarden en
entree Blauwestad betrekken.

4.

De aanwezige natuur- en ecologische waarden beter zichtbaar maken
(met name aan het Oostereinde, de Oostwolderweg, de Nieuweweg en
de Hoofdstraat).

5.

Verbetering van de ontsluiting van de vijf woongebieden.

6.

Doelen realiseren, zoals beoogd met de ideeën van ‘Winschoten Waterstad’.

Ten aanzien van de punten 1, 3 en 6 bestaan nog geen concrete planvoornemens. Voor de loop-/fietsbrug over de A7 en het Winschoterdiep (punt 2) is in
de verbeelding van dit bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgeno-
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men. Het beter zichtbaar maken van de natuur- en ecologische waarden
(punt 4) is mogelijk binnen de bestemming Natuur die aan de ecologisch waardevolle gebieden is toegekend. Onder punt 5 wordt in de eerste plaats verstaan: “Een heroverweging van de ontsluitingsstructuur van Het Park en
Het Dorp en vervolgens ook van De Wei. Hiervoor is de bestaande stedenbouwkundige structuur het vertrekpunt. Daarbinnen is het van belang een zo helder
mogelijke ontsluitingsstructuur te realiseren. Dit betekent ook dat enkele tijdelijke dammen rondom De Wei worden verwijderd, om zo het gevoel van de
bewoners van wonen aan het water te bevorderen.” Aan De Wei is de gebiedsbestemming Woongebied - 1 toegekend. Binnen deze bestemming is ook de
aanleg/verlegging van wegen en de verwijdering van de tijdelijke dammen
begrepen (zie ook hierna bij ‘De Wei’).

De

vijf

woongebieden

binnen

de

Blauwestad

(door)ontwikkelen
Blauwestad bestaat uit vijf verschillende woongebieden: Het Riet, De Wei,
Het Park, Het Wold en Het Dorp. Hierna wordt per woongebied een korte typering van de huidige (verkoop)situatie gegeven, gevolgd door de ‘uitwerkingspunten’

uit

de

ontwikkelingsvisie

en

de

vertaling

daarvan

in

dit

bestemmingsplan.
Het Riet
Het Riet appelleert duidelijk aan de kernkwaliteiten van Blauwestad en concurreert niet met het bestaande aanbod in Oldambt. Het beeld van Het Riet is

20
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positief in de markt: Grote kavels op ruime eilanden in een natuurlijke omgeving met een directe aansluiting op het Oldambtmeer. De structuur van dit
deel van Blauwestad blijft gehandhaafd. De uitwerkingspunten voor Het Riet
zijn:
1.

prioriteit bij verkoop van kavels op zuidelijke eilanden. Waar nodig en
mogelijk structuur van kavels verbeteren;

2.

op middengebied fietsverbinding realiseren en ruimte bieden voor recreatieve activiteiten;

3.

noordelijke eilanden inrichten als weidegebied of als tijdelijk landschap, laten beheren door natuurbeheerder en toegankelijk maken voor
vaarrecreanten.

Het middengebied en de noordelijke eilanden zijn inmiddels uit de verkoop
gehaald (punt 1). Aan Het Riet is de bestemming Woondoeleinden – 3 toegekend. Daarbinnen kan de gewenste structuurversterking plaatsvinden. Voor het
middengebied is al een fietsverbinding in voorbereiding (punt 2). Deze zal via
een pondje worden aangesloten op de Nieuweweg. Hiervoor hoeft geen specifieke regeling in dit bestemmingsplan te worden opgenomen. Aan punt 3 wordt
tegemoet gekomen door het middengebied en de noordelijke eilanden mede
aan te duiden voor ‘recreatie’. Hier kan een tijdelijke natuur worden aangelegd en zijn aanlegplaatsen/picknickgelegenheden voor vaarrecreanten toegestaan.
De beoogde jachthaven bij de Ekamperweg/Nieuwe Meerlandseweg is niet in
dit bestemmingsplan opgenomen. Daarvoor zal te zijner tijd een afzonderlijk
plan worden opgesteld.

De Wei
De kavels van De Wei liggen redelijk goed in de markt. Dit gebied krijgt eveneens als de zuidzijde van Het Riet, prioriteit bij de kavelverkoop binnen
Blauwestad. In de ontwikkelingsvisie zijn de volgende uitwerkingspunten opgenomen:
1.

prioriteit bij verkoop van kavels op Meerkoet, Watersnip, Grutto en
oostelijk deel Kiekendief (zie vorenstaande afbeelding);

2.

tijdelijke inrichting van Kievit en westelijk deel Kiekendief ten behoeve
van natuur/dagrecreatie;
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3.

een klein deel van locatie ‘Boven’ handhaven als golfbreker en surfopstapplaats;

4.

enkele tijdelijke dammen verwijderen.

Al deze punten kunnen worden gerealiseerd op basis van de bestemming
Woongebied – 1 die aan De Wei is toegekend. Binnen deze gebiedsbestemming
kunnen wegen worden aangelegd/verlegd en de dammen worden verwijderd.
De bestemming verzet zich ook niet tegen de beoogde tijdelijke invulling van
Kieviet en het westelijk deel van Kiekendief. Hier wordt gedacht aan de aanleg
van bloemrijke graslanden, beplantingen, enkele picknickplaatsen en fietspaden.

Het Park
De kavelverkoop binnen Het Park stagneert. Het aanbod blijkt onvoldoende
aan te sluiten bij de behoeften van potentiële kopers. Redenen die daarvoor
worden genoemd zijn: de sfeer van het gebied, de kavelprijs, de ontsluiting en
de situering van de kavels ten opzichte van elkaar. Het ontbreken van een
‘parklandschap’ wordt als nadrukkelijk aandachtspunt genoemd in de consultatiegesprekken. De volgende vier uitwerkingspunten zijn voor Het Park opgesteld:
1.

in het gedeelte waar inmiddels woningen zijn gerealiseerd (Cantharel)
blijven de infrastructuur en de ontsluiting gehandhaafd en gaat de kavelverkoop door;

2.

herijken van het stedenbouwkundig plan voor Het Park, met aandacht
voor de verkavelingstructuur, de woningtypologie en mogelijkheden voor
waterwoningen. Tot die tijd geen nieuwe kavels in Het Park te koop
aanbieden;

3.

het realiseren van het parklandschap;

4.

(tijdelijke) ligplaatsen voor boten realiseren voor huidige bewoners van
Het Park.

Punt 3 hangt samen met punt 2. Er zal een nieuw stedenbouwkundig plan worden opgesteld waarin ook de mogelijkheden voor een parklandschap worden
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meegenomen. Aan punt 1 wordt tegemoet gekomen door de bestemming
Woongebied – 2 aan Het Park toe te kennen. Binnen die bestemming is het
mogelijk om (tijdelijke) ligplaatsen voor gebiedsbewoners aan te leggen
(punt 4).

Het Wold
Binnen Het Wold is tot op heden één kavel verkocht. Het gebied rondom deze
kavel blijft in de verkoop. De overige gebieden van Het Wold verkrijgen een
tijdelijke inrichting. Daarnaast zijn de volgende uitwerkingspunten aangegeven:
1.

een klein aantal kavels blijft in de verkoop. De rest van het gebied
wordt ingericht als tijdelijk natuurlandschap dat interessant is voor dagrecreanten.

2.

het stedenbouwkundig plan voor Het Wold wordt heroverwogen.

3.

mogelijkheden onderzoeken voor de realisatie van hoogwaardige recreatiewoningen.

4.

realisatie fietsbrug van Het Wold over het Reiderdiep.

Punt 2 en 3 moeten nog worden uitgevoerd. Met het oog op punt 2 is alvast
een regeling in de woonbestemming opgenomen (zie paragraaf 3.2). De realisatie van de fietsbrug (punt 4) en de inrichting als tijdelijk landschap met mogelijkheden voor recreatief medegebruik (punt 1), zijn mogelijk binnen de
bestemming Woongebied –4.
Het Dorp/Het Havenkwartier
Het Dorp komt pas op langere termijn voor ontwikkeling van woningbouw in
aanmerking. Zoals gezegd wordt op dit moment prioriteit gegeven aan kaveluitgifte binnen Het Riet en De Wei. Daarnaast is geconstateerd dat de beoogde
invulling van Het Dorp onvoldoende aansluit bij de kernkwaliteiten van Blauwestad. Verder blijkt in de omgeving voldoende aanbod van ‘dorpswonen’
aanwezig. In de ontwikkelingsvisie worden de volgende uitwerkingspunten
genoemd:
1.

naamgeving veranderen van Het Dorp naar Het Havenkwartier;
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2.

prioriteit bij ontwikkeling van gebied rondom de haven: inrichting horecapaviljoen, aanlegsteiger en ruimte voor dagrecreatie;

3.

overige delen van Het Havenkwartier pas op langere termijn ontwikkelen;

4.

nieuwe ontsluiting realiseren naar de haven en inrichting van het oostelijke havengedeelte.

5.

onderzoek naar een geschikte locatie voor het Informatie- en verkoopcentrum.

De gemeente heeft inmiddels het bestemmingsplan Blauwestad - Havenvoorzieningen laten opstellen. Op basis van dit plan kan een ‘centrum’ worden
aangelegd waarin het informatiecentrum en verkoopkantoor, het havenkantoor
en een café-restaurant een plek krijgen. Tevens staat dit plan de aanleg van
een parkeerterrein met 107 parkeerplaatsen toe. Zoals in de inleiding is aangegeven, is het bestemmingsplan Blauwestad – Havenvoorzieningen geïntegreerd in onderhavig bestemmingsplan.
Aan Het Dorp is verder de bestemming Woongebied – 3 toegekend. Op basis van
deze bestemming kunnen gronden worden ingericht als tijdelijk landschap en
ten behoeve van recreatief medegebruik. Onderdeel van dit recreatieve medegebruik is de aanleg van een strandje en een camperparkeerplaats. De exacte
omvang en ligging van deze voorzieningen moeten nog worden bepaald (zie ook
de volgende paragraaf).

3.2

Toelichting op de bestemmingen
In deze paragraaf wordt de juridische systematiek van dit plan op hoofdlijnen
toegelicht.
Bestemmingen
Aan de woongebieden binnen Blauwestad zijn afzonderlijke bestemmingen
toegekend. Het gaat hier om gebieden die onderscheidend zijn qua ruimtelijke
opzet, bouwmassa’s, woningtypologieën en beeldkwaliteit. Dit onderscheid wil
de gemeente handhaven. Er is gekozen voor de volgende vijf woonbestemmingen:
-

Woongebied – 1 (De Wei);

-

Woongebied – 2 (Het Park);

-

Woongebied – 3 (Het Riet);

-

Woongebied – 4 (Het Wold);

-

Wonen (oudere gebiedsbebouwing).

Het Dorp is opgenomen binnen de bestemming Woongebied - 1. Voor de havenvoorzieningen gelden de bestemmingen Gemengd en Verkeer en Verblijf (conform het bestemmingsplan Blauwestad - Havenvoorzieningen). De bestemming
Wonen geldt voor de oudste woonbebouwing in het gebied. Voor de betreffende woningen gelden afwijkende bebouwingsbepalingen ten opzichte van de
nieuwbouw. Wat voor deze bestemming geldt, geldt ook voor de overige vier:
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steeds is nauwgezet aangesloten bij de geldende juridische regeling. Ook heeft
afstemming plaatsgevonden met de beeldkwaliteitsplannen voor deze gebieden.
Naast de woonbestemmingen zijn op grond van de vigerende bestemmingsplannen en het huidig gebruik, diverse andere bestemmingen aan het plangebied toegekend. Zo zijn de hoofdwegen afzonderlijk bestemd, is voor het
Oldambtmeer de bestemming Water opgenomen, zijn de agrarische gebieden
afzonderlijk bestemd, gelden verschillende recreatieve bestemmingen en is de
bestemming Natuur toegekend aan de gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur.
Dubbelbestemmingen
In dit bestemmingsplan zijn meerdere dubbelbestemmingen opgenomen. Dat
zijn bestemmingen die naast andere bestemmingen/aanduidingen gelden en
beperkingen met zich meebrengen. Zo gelden er dubbelbestemmingen voor de
aardgastransportleidingen, het waardevol groen, het waardevol reliëf, de waterkeringen, archeologische (verwachtings)waarden en de waterstaatkundige
werken. In de dubbelbestemmingen zijn onder andere beperkingen voor grondverzet ter plaatse deze waarden/objecten opgenomen.

Gebiedsaanduidingen
Op de ‘geluidzone – industrie’ en ‘veiligheidszone – bevi’ wordt in het volgende
hoofdstuk ingegaan. De zogenaamde ‘wro-zone wijzigingsgebieden’ hebben
betrekking op nieuwe ontwikkelingen die op dit moment nog niet geregeld zijn
in de vigerende bestemmingsplannen. Het gaat om de volgende ontwikkelingen3:
–

3

‘wro-zone wijzigingsgebied 1’: natuurontwikkeling;

De nummers 1, 2, 3 en 5 zijn overgenomen uit de vigerende bestemmingsplannen.
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-

‘wro-zone wijzigingsgebied 2’: natuurontwikkeling met dagrecreatieve
functies;

-

‘wro-zone wijzigingsgebied 3’: de vestiging van hotels, cafés, restaurants en bedrijven;

-

‘wro-zone wijzigingsgebied 4’: de aanleg van een voet-/fietsverbinding
tussen Winschoten en Het Park (over de A7 en het Winschoterdiep);

-

‘wro-zone wijzigingsgebied 5’: de bouw van appartementen;

-

‘wro-zone wijzigingsgebied 6’: wonen met zorg-, paramedische en sociaal-culturele voorzieningen;

-

‘wro-zone wijzigingsgebied 7’: ten behoeve van (zorg)woningen, horeca,
dagrecreatieve voorzieningen, kleinschalige bedrijvigheid en detailhandel;

-

‘wro-zone wijzigingsgebied 8’: kleinschalige watergebonden bedrijvigheid, bijvoorbeeld een werf, watersportwinkel en bedrijfswoning;

-

‘wro-zone wijzigingsgebied 9’: de bouw van winkels en de aanleg van
een camperparkeerplaats en een strandje;

-

‘wro-zone – ontheffingsgebied’: heeft betrekking op een gebied waar
het mogelijk is om evenementen toe te staan. Dit dient te gebeuren met
een omgevingsvergunning.

Voor al deze wro-zone wijzigingsgebieden geldt dat, indien hier gebruik van zal
worden gemaakt, er een ‘plan van wijziging’ zal worden opgesteld. Een dergelijk plan doorloopt de reguliere Wro-procedure met inspraakmogelijkheden.
Ook zullen in dat kader de zogenaamde omgevingsonderzoeken moeten worden
gedaan (in het volgende hoofdstuk vindt een eerste verkenning daarvoor alvast
plaats).

Functie- en bouwaanduidingen
Voor de functieaanduidingen is evenals voor de bestemmingen uitgegaan van
de vigerende bestemmingsplannen en het huidig gebruik. De meeste aandui-
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dingen spreken voor zich. Hierna volgt een korte toelichting op enkele bijzonderheden.
-

Besloten is om de bestaande Bed & Breakfast-locaties aan te duiden en
een afwijkingsmogelijkheid voor nieuwe vestigingen in de regels op te
nemen.

-

Her en der binnen het plangebied zijn kleine bouwvlakken opgenomen
waar op basis van vigerende plannen solitaire woningen kunnen worden
gebouwd.

-

De bouwaanduiding ‘karakteristiek’ heeft betrekking op de karakteristieke Oldambster boerderijen in het gebied. Aan deze aanduiding zijn
eisen gesteld zodat de hoofdvorm en uitstraling van deze panden gewaarborgd blijft.

-

De aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ heeft betrekking op de
solitaire woningbouwmogelijkheden in het gebied. Het gaat om projecten waarvoor afzonderlijke planprocedures zijn gevoerd (namelijk
aan de Groeveweg, Oostereinde, Niesoordlaan en Nieuweweg).

Nieuwe ontwikkelingen
Er zijn twee ruimtelijke onderbouwingen opgesteld voor ontwikkelingen binnen
het plangebied. Het gaat om de verbouwing van een voormalig agrarisch bedrijf tot hotel/restaurant (met zalencentrum) aan de Oostereinde 24 en om
een verbreding van de bestemming van Manage De Dollard aan de Oostereinde
26. Voor de manege geldt dat tevens verkoop van sierbestratingen en showterrein, een evenementenhal (ten behoeve van beurs/paardensport), een kleinschalig ruiterhotel en restaurant en kleinschalige detailhandel tot maximaal
50 m² verkoopoppervlakte zijn toegestaan. Op dit punt wordt verder verwezen
naar de twee ruimtelijke onderbouwingen die integraal als bijlage zijn toegevoegd.
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r e g e l g e v i n g

4.1

Inleiding
Dit bestemmingsplan legt in grote lijnen de juridische regeling van de geldende
(bestemmings)plannen opnieuw vast. Er worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bij recht mogelijk gemaakt. Voor alle ontwikkelingsmogelijkheden
die dit bestemmingsplan biedt, geldt al een bestaande juridische regeling. Er is
wel sprake van een aantal wijzigingsbevoegdheden. Mocht daar in de toekomst
gebruik van worden gemaakt, dan zal een afzonderlijke procedure op grond
van een ‘plan van wijziging’ worden doorlopen. In dat kader is ook inspraak
mogelijk en zullen de benodigde omgevingsonderzoeken worden uitgevoerd. In
dit hoofdstuk worden de onderzoeksaspecten volledigheidshalve nagelopen. Er
is ook alvast een check gedaan met het oog op de wijzigingsbevoegdheden. De
resultaten daarvan zijn opgenomen in het schema ‘Haalbaarheid wijzigingsbevoegdheden’, dat als bijlage bij deze toelichting is toegevoegd.

4.2

Wet geluidhinder
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones,
met uitzondering van wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt
en wegen die zijn aangeduid als ‘woonerf’. Als er sprake is van geluidgevoelige
bebouwing binnen een zone, dient er akoestisch onderzoek plaats te vinden.
Voor woningen binnen een zone bedraagt de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel: 48 dB (artikel 82, lid 1 van de Wet geluidhinder). Burgemeester en wethouders kunnen voor bepaalde situaties een hogere waarde
vaststellen.
Dit bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk waarvoor nieuw
onderzoek is vereist.

4.3

Wet milieubeheer
Binnen en rond het plangebied zijn diverse bedrijven gelegen. Grotere concentraties zijn te vinden langs de A7 en de bebouwingslinten van de omliggende
kernen. Verspreid over het plangebied komt vooral agrarische en lichtere vormen van bedrijvigheid voor. Ten zuiden van het plangebied ligt het bedrijven-
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terrein Winschoten. Voor dit terrein geldt een geluidzone waaraan beperkingen
voor geluidsgevoelige objecten gekoppeld zijn. In de verbeelding is deze ‘zone
– industrie’ als gebiedsaanduiding meengenomen.
Dit bestemmingsplan maakt - anders dan al is afgewogen in de geldende bestemmingsplannen - geen ontwikkelingen binnen de zones van bedrijvigheid
binnen en rond het plangebied mogelijk.

4.4

Luchtkwaliteit
Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden
overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma

Luchtkwaliteit

(NSL).

Hierin

staat

wanneer

en

hoe

overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de
aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet
meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.
Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de
luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor
luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of voor een project sprake
is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is bepaald dat
een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd.
Dit bestemmingsplan voor de Blauwestad maakt ten opzichte van de vigerende
(bestemmings)plannen geen ontwikkelingen mogelijk die van invloed zijn op de
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luchtkwaliteit. Er is derhalve sprake van een 'nibm'-situatie waardoor (nieuw)
onderzoek achterwege kan blijven.

4.5

Externe veiligheid
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verplicht gemeenten en provincies die omgevingsvergunningen verlenen of een bestemmingsplan maken,
rekening te houden met externe veiligheid. Doel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is individuele en groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Volgens de Risicokaart Groningen zijn er binnen het plangebied geen (invloeds-

INRICHTINGEN

gebieden van) Bevi-inrichtingen gelegen. Het bestemmingsplan staat dergelijke
inrichtingen ook niet toe. Er zijn wel andere risicovolle inrichtingen binnen het
plangebied aanwezig. Het gaat om een gastproductie/-behandelingsinstallatie
aan de Rijslaan te Midwolda en een gasdrukregel- en meetstation aan de Nieuweweg 17 te Finsterwolde. De risicocontour van eerstgenoemde inrichting is in
de verbeelding opgenomen.
Binnen het plangebied bevinden zich drie hogedruk aardgastransportleidingen

BUISLEIDINGEN

(zie onderstaande tabel voor specificaties). Voor deze leidingen is in de verbeelding de dubbelbestemming Leiding – Gas opgenomen.
Nummer

Diameter (inch)

Druk (bar)

N-509-91-KR-001

12,75

40

N-523-54-KR-001
N-523-54-KR-004

4,50
4,50

40
40

De A7 is aangewezen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Voor deze

TRANSPORTROUTES

rijksweg geldt dat binnen een afstand van 30 m geen nieuwe objecten ten
behoeve van minder zelfredzame personen mogen worden gesitueerd. Indien
binnen een afstand van 200 m (beperkt) kwetsbare objecten worden opgericht,
dient een afweging ten aanzien van het groepsrisico plaats te vinden.
Voor de spoorbaan Groningen – Duitse grens geldt een invloedsgebied van
1.500 m vanwege (incidenteel) vervoer van ammoniak en chloor. Het zuidoostelijk deel van het plangebied ligt binnen dit invloedsgebied.
Er liggen geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de invloedsgebieden van

GROEPSRISICOVERANT-

de risicovolle inrichtingen. Dat geldt wel voor de invloedsgebieden van de

WOORDING

buisleidingen en transportroutes. Het Steunpunt Externe Veiligheid is gevraagd
om een groepsrisicoanalyse hiervoor op te stellen. De resultaten daarvan zullen te zijner tijd in deze paragraaf worden verwerkt.
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4.6

Bodem
De provincie Groningen heeft aan Royal Haskoning opdracht verleend voor het
opstellen van bodembeheerplannen met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten
voor het bebouwd gebied van alle gemeenten in de provincie Groningen, met
uitzondering van de gemeente Groningen. In dit kader is voor de voormalige
gemeente Scheemda het document Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart; Gemeente Scheemda (2008) opgesteld. Dit bodembeheerplan heeft tot
doel grondverzet en grondstromen te reguleren. Het beschrijft de randvoorwaarden voor hergebruik van (licht verontreinigde en schone) grond als bodem
in de gemeente.
Op dit punt wordt ook verwezen naar de provinciale kaart Bodeminformatie
Groningen, die in geval van bodemingrepen eveneens zal worden geraadpleegd.
Dit bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk waarvoor bodemonderzoek vereist is.

4.7

Water
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toelichting op
ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt
ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het
plan voor de waterhuishoudkundige situatie.
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Op 23 april 2012 is de digitale watertoets doorlopen. Het Waterschap Hunze en
Aa’s heeft op basis daarvan het volgende advies uitgebracht:
“Het ingediende plan raakt geen belangen van het waterschap, heeft geen
nieuwe invloeden op het watersysteem en geeft daarmee geen aanleiding tot
aanvullende wateradviezen.”

4.8

Ecologie
Ter bescherming van ecologische waarden dient bij ruimtelijke ingrepen een
afweging te worden gemaakt in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS), de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.
De Ecologische Hoofdstructuur is een netwerk van gebieden in Nederland waar
de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren
in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 maken enkele gebieden aan de zuid-,
west- en oostkant deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Hieraan is de
bestemming Natuur toegekend. Daarmee zijn deze gebieden afdoende beschermd.

Ecologische Hoofdstructuur (Bron: Provinciaal Omgevingsplan)

Op dit punt kan ook nog verwezen worden naar de Natuurtoets Blauwe Stad
(Arcadis, 19 september 2008). Daarin is beoordeeld of er bij verdere ontwikkelingen binnen het plangebied (leefgebieden van) belangrijke plant- en diersoorten worden aangetast4. De Natuurtoets bevat aanbevelingen voor het
omgaan met eventueel voorkomende vleermuizen en steenmarters in te slopen
bebouwing. Daarnaast dient te worden voorkomen dat zich ter plaatse oeverzwaluwen, (voorafgaand aan het broedseizoen) broedvogels en rietorchis vesti4

Het onderzoek heeft betrekking op de vijf woongebieden, de kop van de Groeveweg en de
kop van de Zuiderringdijk.
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gen. Ten slotte moet tijdens de werkzaamheden rekening worden gehouden
met het voortplantingsseizoen van kleine zoogdieren.
In de Natuurtoets is ook ingegaan op de regeling voor ‘tijdelijke natuur’. Aangegeven wordt dat gebieden voor tijdelijke natuur aan te wijzen voorkomen
kan worden dat de betreffende percelen voortdurend gemaaid en er steeds
vergunningen aangevraagd moeten worden. Voor de Blauwestad is nog geen
algemene ontheffing voor tijdelijke natuur afgegeven, zodat op dit moment
nog steeds de Flora- en faunawet en het bijbehorend ontheffingstraject van
kracht blijft.

4.9

Archeologie
Archeologische (verwachtings)waarden dienen op grond van de (aangepaste)
Monumentenwet 1988 te worden mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Doel van de Monumentenwet is namelijk: 'bescherming van
aanwezige en te verwachten archeologische waarden door het reguleren van
bodemverstorende activiteiten'.
Het archeologiebeleid van de gemeente Oldambt is verwoord in de Nota Archeologie (Libau, oktober 2010). In deze nota is aangegeven hoe de gemeente
wenst om te gaan met archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke
waarden binnen haar grondgebied. Op de bijbehorende Beleidskaart Archeologie is aangegeven welke waarden er aanwezig zijn of eventueel verwacht worden.
Hierna is een uitsnede van Beleidskaart Archeologie opgenomen. Het grootste
deel van het plangebied heeft een lage archeologische verwachting (licht
groen). Voor de oorspronkelijke woongebieden geldt een hoge archeologische
verwachting (licht roze). Verder zijn er enkele vindplaatsen van archeologische
waarden aangegeven. Langs de randen van het plangebied worden enkele cultuurhistorisch waardevolle elementen aangetroffen, met name ‘boerderijplaatsen’.
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In dit bestemmingsplan zijn vier dubbelbestemmingen voor archeologie opgenomen:
-

Waarde – Archeologie 1: gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (archeologische waardevolle terreinen en boerderijplaatsen);

-

Waarde – Archeologie 2: gebieden van archeologisch belang (historische
kernen en cultuurlandschappelijk waardevolle waterlopen en lijnelementen);

-

Waarde – Archeologie 3: archeologische onderzoeksgebieden (hoge archeologische verwachting);

-

Waarde – archeologie 4: archeologische attentiegebieden (onderzoek bij
ingrepen > 500 m2 en dieper dan het kleidek).

In de regels is per dubbelbestemming aangegeven aan welke onderzoeksverplichtingen bij grondverzet voldaan dient te worden. Op dit moment is er geen
sprake van ingrepen die om archeologisch onderzoek vragen.
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5

E c o n o m i s c h e

u i t v o e r b a a r h e i d

Voorliggend bestemmingsplan betreft een overwegend conserverend plan. Het
gaat om een actualisering van bestaande bestemmingen en niet om nieuwe
ontwikkelingen. Een exploitatieopzet of exploitatieplan is daarom niet aan de
orde.
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I n s p r a a k

6

e n

o v e r l e g

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de inspraak en het overleg met betrokken instanties worden verwerkt.
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1
r e g e l s

Artikel 1
Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
a.

plan:
het bestemmingsplan Blauwestad 2012 van de gemeente Oldambt;

b.

bestemmingsplan:
de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1895.BPBlauwestad2012-VO02 met de bijbehorende regels;

c.

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;

d.

aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

e.

aan huis verbonden beroep :
een beroep, dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie
kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van diensten
en waarbij het woonhuis de uitstraling van de woonfunctie behoudt;

f.

aan- of uitbouw:
een gebouw, dat als een afzonderlijke ruimte is aangebouwd aan een
hoofdgebouw, waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

g.

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;

h.

archeologisch deskundige:
een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige op het gebied van
archeologie;

i.

archeologisch onderzoek:
onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of graven en/of begeleiden) verricht door een daartoe bevoegde instantie;
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j.

archeologisch onderzoeksgebied:
een gebied met een daaraan toegekende hoge archeologische verwachting vanwege de kennis en wetenschap van de in dat gebied verwachte
overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

k.

archeologische verwachtingswaarde:
een aan een gebied toegekende waarde die aangeeft dat ter plaatse de
trefkans op archeologische vondsten hoog is;

l.

archeologische waarde:
waarde die aan een gebied is toegekend vanwege de kennis en wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke
aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

m.

archeologisch waardevol gebied:
een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde vanwege de kennis en wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

n.

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

o.

bed and breakfast:
een horecagelegenheid, die met behoud van de woonfunctie door ten
minste de hoofdbewoner in een woning wordt uitgeoefend en die voorziet in het verstrekken van nachtverblijf voor maximaal vier personen
voor korte tijd, waarbij het verstrekken van maaltijden en/of dranken
aan de logerende gasten ondergeschikt is;

p.

bedrijfsvloeroppervlakte:
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt
gebruikt voor een aan huis verbonden beroep c.q. een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende

instelling,

inclusief

opslag-

en

administratieruimten

en

dergelijke;
q.

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

r.

bedrijfswoning/dienstwoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

8
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s.

bestaande:
1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een
omgevingsvergunning;
2. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met
het voorheen geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van
het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een andere planologische toestemming;

t.

bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

u.

bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

v.

bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

w.

bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;

x.

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

y.

bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

z.

bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;

aa.

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

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

cc.

bijgebouw:
een opzichzelfstaand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, daaronder begrepen een overkapping;

dd.

café-restaurant:
een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot
hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische
dranken en het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse
en/of het exploiteren van zaalaccommodatie;

ee.

carport:
een overkapping, al dan niet aangebouwd aan een ander bouwwerk, bestaande uit een ruimte van lichte constructie, die van boven geheel of
gedeeltelijk is afgesloten c.q. afgedekt en die van ten hoogste twee
aaneen gebouwde wanden is voorzien;

ff.

dagrecreatie:
recreatief gebruik van gronden voor een periode niet langer dan een
dag;

gg.

dagrecreatief medegebruik:
een dagrecreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit dagrecreatief gebruik is toegestaan;

hh.

dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

ii.

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

jj.

dienstverlening:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

10
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kk.

dienstverlenend

bedrijf

en/of

dienstverlenende

i n-

stelling:
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het
verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden,
waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf;
ll.

erf:
een al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste
van het gebruik van dat gebouw en voor zover de bestemming deze inrichting niet verbiedt;

mm. e v e n e m e n t :
een tijdelijke activiteit (in de openlucht) al dan niet in tijdelijke tenten
of paviljoens, gericht op het bereiken van een algemeen of besloten publiek voor informerende, educatieve, vermaak, culturele en/of levensbeschouwelijke doeleinden;
nn.

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

oo.

gebruiksgerichte paardenhouderij :
paardenhouderij die is gericht op het africhten en trainen van paarden,
het bieden van stalruimte voor paarden en het geven van instructies aan
derden;

pp.

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

qq.

grondgebonden agrarische bedrijfsvoering :
een agrarische bedrijfsvoering die niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij
het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf;

rr.

hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

ss.

horecabedrijf:
een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter
plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt ver-
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strekt, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
tt.

kampeermiddel:
1. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
2. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig
of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde;
een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen
voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht, dan
wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

uu.

kap:
een dak met een zekere helling;

vv.

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:
de bedrijvigheid, genoemd in de bij deze regels behorende Lijst met
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, dan wel naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door
haar beperkte omvang in of bij een woonhuis, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

ww.

maatschappelijke voorzieningen :
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke
voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze
voorzieningen;

xx.

normaal onderhoud:
onderhoudswerkzaamheden, als het vervangen van bestrating en dergelijke, die niet leiden tot verstoring van de ongeroerde bodem.

yy.

ondergeschikte detailhandel:
detailhandel die qua oppervlakte en qua functie ondergeschikt is aan de
hoofdactiviteit van een niet-detailhandelsbedrijf;

zz.

peil:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct
aan de weg grenst:
-

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet
direct aan de weg grenst:
-

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij
voltooiing van de bouw;

3. voor water;
-

het gemiddelde waterniveau gedurende een jaar ten opzichte van
het Normaal Amsterdams Peil (NAP); tevens de waterstand die zo

12
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veel mogelijk wordt gehandhaafd en die wordt vastgelegd in een
peilbesluit;
aaa.

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

bbb. r i s i c o v o l l e i n r i c h t i n g :
een inrichting waarvoor ofwel op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen ofwel op grond van het Vuurwerkbesluit vanwege de
verwerking of opslag van verpakt of onverpakt professioneel vuurwerk,
al dan niet in samenhang met consumentenvoorwerk, een grenswaarde,
richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;
ccc.

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

ddd. s i l o :
een bouwwerk ten behoeve van agrarische opslagdoeleinden;
eee. t a l u d :
natuurlijke en kunstmatige glooiing van terreinen en van aardwerken;
fff.

voorgevel:
de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan de weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

ggg.

voorgevelbouwgrens:
de naar de weg of naar de openbare ruimte gekeerde bouwgrens, met
dien verstande dat indien een bouwvlak gericht is op meerdere wegen of
is gericht op meerdere openbare ruimtes, de bouwgrens die kennelijk
als zodanig moet worden aangemerkt;

hhh. v o o r g e v e l r o o i l i j n :
1. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige
ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing:
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-

de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel
mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van
de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;

2. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als bedoeld onder 1
aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd:
-

bij een wegbreedte van ten minste 15 m, de lijn gelegen op 15 m
uit de as van de weg;

-

bij een wegbreedte geringer dan 10 m, de lijn gelegen op 10 m
uit de as van de weg;

-

bij een wegbreedte tussen de 10 m en de 15 m, de lijn gelegen op
een afstand, die gelijk is aan de wegbreedte, uit de as van de
weg;

iii.

watergebonden bedrijfsactiviteiten :
een activiteit die ter uitoefening van het beroep of bedrijf noodzakelijkerwijs op het water plaatsvindt en met het water een aanwijsbare en
vanzelfsprekende binding heeft;

jjj.

woongebouw:
een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk
boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd;

kkk.

woonhuis:
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar
en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en
dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd;

lll.

woonschip:
elk drijvend of anderszins geheel of in hoofdzaak in het water geplaatst
voorwerp, dat uitsluitend of in hoofdzaak als woning gebezigd of tot
woning bestemd is, ook indien het nog in aanbouw is;

mmm. w o n i n g :
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van
één afzonderlijk huishouden, dan wel een daarmee gelijk te stellen samenhangende groep van personen;
nnn. z o r g b o e r d e r i j :
een voorziening in hoofdzaak gericht op het voortbrengen van producten
door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren
door personen die niet zelfstandig kunnen werken en die geestelijke
en/of lichamelijke verzorging behoeven.

14
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Artikel 2
Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
a.

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

b.

de 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.

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
daken en dakkapellen;

d.

de bouwhoogte van een bouwwerk :
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een
bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte
bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

e.

de 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 afstand tot de (zijdelingse) grens van een bou wperceel:
de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel.

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, erkers, balkons en
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van
bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen ten hoogste 1,5 m bedraagt.
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B e s t e m m i n g s r e g e l s

195.00.10.00.00.rgl

Artikel 3
Agrarisch

3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

gebouwen ten behoeve van:
1. agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering met inbegrip van houtteelt;
2. bedrijfswoningen;
3. paardenfokkerij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘paardenfokkerij’;
4. zorgboerderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘zorgboerderij’;

b.

de opwekking van elektriciteit door middel van (co-)vergisting ten behoeve van bedrijven genoemd onder a, voor zover:
-

bij de exploitatie van een dergelijke installatie voor ten minste 50%
gebruik wordt gemaakt van mest of co-substraten afkomstig uit het
eigen bedrijf, dan wel dat het product van de vergisting, waaronder
begrepen restproduct, voor minimaal 50% wordt ingezet binnen het
eigen agrarische bedrijf;

-

de capaciteit niet meer bedraagt dan 100 ton per dag;

c.

agrarisch cultuurgrond;

d.

aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning;

met de daarbij behorende:
e.

tuinen, erven en terreinen;

f.

parkeervoorzieningen;

g.

groenvoorzieningen;

h.

wegen, straten en paden;

i.

nutsvoorzieningen;

j.

water;

k.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder silo's.

3.2

Bouwregels

3.2.1 Voor het bouwen van de bedrijfsgebouwen en inpandige bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijf toegestaan;
c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 4 m bedragen, dan
wel de bestaande goothoogte, indien deze meer bedraagt;
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 14 m bedragen, dan
wel de ter plaatse aangeduide maximum bouwhoogte;
e. de dakhelling van een gebouw zal ten minste 20° bedragen;
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f. per agrarisch bedrijf zal ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ waarvoor geldt dat de bouw van
een bedrijfswoning niet is toegestaan;
g. de maximale inhoud van een bedrijfswoning bedraagt 1.000 m³.
3.2.2 Voor het bouwen van voor niet-inpandige bedrijfswoningen geldt het
volgende:
a. een niet-inpandige bedrijfswoning zal binnen een bouwvlak worden
gebouwd;
b. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 4 m bedragen,
dan wel niet meer dan de goothoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt;
c. de bouwhoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 9 m bedragen, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt;
d. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten minste 20° en ten hoogste 60° bedragen;
e. de maximale inhoud van een bedrijfswoning bedraagt 1.000 m³.
3.2.3 Voor bebouwing ten behoeve van het gebruik als bedoeld in lid 3.1,
sub b (vergisting) gelden de volgende regels:
a. de inhoud van bouwwerken ten behoeve van deze functie mag niet
meer bedragen dan 2.500 m³, dan wel de bestaande inhoud indien
deze meer bedraagt;
b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 6 m exclusief de afdekking.
3.2.4 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports zullen ten minste 3 m
achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning c.q.
in of achter het verlengde daarvan worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen bij een bedrijfswoning zal ten hoogste 70 m² bedragen, dan wel
niet meer dan de oppervlakte aan bestaande aan- en uitbouwen of
bijgebouwen indien deze meer bedraagt;
c. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw zal ten hoogste 3 m bedragen, dan wel niet meer dan de goothoogte van een bestaande aan- of uitbouw of een bestaand bijgebouw indien deze
meer bedraagt;
d. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw zal ten
hoogste 5,5 m bedragen, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van
een bestaande aan- of uitbouw of een bestaand bijgebouw indien deze meer bedraagt.
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3.2.5 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de agrarische
bedrijfsvoering zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de hoogte van mestsilo's inclusief kap zal ten hoogste 8 m bedragen;
c. de hoogte van overige bouwwerken ten behoeve van de agrarische
bedrijfsvoering zal ten hoogste 15 m bedragen;
d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
e. de hoogte van andere bouwwerken ten behoeve van de agrarische
bedrijven buiten het bouwvlak de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3 m bedragen;
f. met uitzondering van bestaande silo’s die buiten het bouwvlak zijn
gelegen, mogen silo’s uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
g. het oprichten van lichtmasten ten behoeve van paardenbakken is
niet toegestaan.

3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a.

de verkeersveiligheid;

b.

de sociale veiligheid;

c.

de milieusituatie;

d.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e.

aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.

3.4

Afwijken van de bouwregels

3.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 3.2.1, sub a en worden toegestaan dat gebouwen
gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
-

de oppervlakte van het buiten het bouwvlak gebouwde gedeelte
van het hoofdgebouw niet meer dan 10% van het binnen het
bouwvlak gelegen gedeelte van het hoofdgebouw bedraagt;

b. het bepaalde in lid 3.2.4, sub a en worden toegestaan dat een aanof uitbouw of een bijgebouw minder dan 3 m achter, dan wel voor de
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naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning c.q. het verlengde daarvan wordt gebouwd.
c. het bepaalde in lid 3.2.5, sub g, onder 4 ten behoeve van het oprichten van lichtmasten bij paardenbakken, met dien verstande dat:
a. het aantal lichtmasten niet meer bedraagt dan vier;
b. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6 m;
c. de verlichting uitsluitend mag worden gebruikt tussen 7.00 uur en
23.00 uur;
d. de verlichting maximaal 60 LUX/m² mag produceren, gemeten
1 m boven de bodem van de bak;
e. de lichtbundel door afscherming volledig wordt gericht op de bak.
3.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5

Specifieke gebruiksregels

3.5.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
3.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 3.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning;
b. het gebruik van bijgebouwen bij een bedrijfswoning voor zelfstandige bewoning;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van intensieve veehouderijbedrijven;
d. het opwekken van elektriciteit door middel van (co-)vergisting van
mest met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag;
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
f. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van
krachtens deze bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken
en werkzaamheden;
g. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het opslaan van mest
voor zover deze gronden en bouwwerken buiten een bouwvlak zijn
gelegen. Van deze regels is uitgezonderd het bestaande gebruik van
gronden en bouwwerken voor het opslaan van mest buiten een
bouwvlak;
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i. het toepassen van naar buiten uitstralende stalverlichting tenzij
wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:
1. de lichtsterkte bedraagt niet meer dan 150 LUX/m²;
2. de onder 1 geldende beperking geldt niet wanneer de stal
wordt voorzien van voorzieningen die de lichtuitstraling tussen
20.00 uur en 06.00 uur met ten minste 90% reduceren.

3.6

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden, worden afgeweken van:
a.

het bepaalde in lid 3.5.2, sub e juncto lid 3.5.1 en worden toegestaan
dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van de
uitoefening detailhandel in agrarische streekproducten, mits:
-

de verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de oppervlakte van
de bedrijfsgebouwen bedraagt, met een maximum van 60 m²;

b.

het bepaalde in lid 3.5.2, sub g juncto lid 3.5.1 en worden toegestaan
dat de gronden worden gebruikt als standplaats voor kampeermiddelen,
mits:
-

het aantal standplaatsen per bouwperceel ten hoogste 15 zal bedragen.
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Artikel 4
Bedrijf

4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

gebouwen ten behoeve van:
1. bedrijven die zijn genoemd in de Staat van bedrijven onder de categorieën 1 en 2, met uitzondering van geluidzoneringplichtige en risicovolle inrichtingen;
2. bestaande bedrijven uitsluitend in de bestaande omvang, voor zover
deze niet vallen onder a;
3. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;
4. één bedrijfswoning per bedrijf, uitsluitend voor zover bestaand;

b.

aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning;

c.

tuinen, erven en terreinen;

d.

parkeervoorzieningen;

e.

groenvoorzieningen;

f.

wegen, straten en paden;

g.

nutsvoorzieningen;

h.

water;

i.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2

Bouwregels

4.2.1 Voor het bouwen van de in lid 4.1, sub a, onder 1 tot en met 4 genoemde gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijf toegestaan;
c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 4 m bedragen, dan
wel de bestaande goothoogte, indien deze meer bedraagt;
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 8,5 m bedragen, dan
wel de bestaande bouwhoogte, indien deze meer bedraagt;
d. de dakhelling van een gebouw zal ten minste 20° bedragen;
e. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
4.2.2 Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. een bedrijfswoning zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. per bedrijf zal ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd, met
uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ waarvoor geldt dat de bouw van een bedrijfswoning niet is toegestaan.
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4.2.3 Voor het bouwen van voor niet-inpandige bedrijfswoningen geldt het
volgende:
a. een niet-inpandige bedrijfswoning zal binnen een bouwvlak worden
gebouwd;
b. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 6 m bedragen,
dan wel niet meer dan de goothoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt;
c. de bouwhoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 9 m bedragen, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt;
d. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten hoogste 60° bedragen;
e. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 600 m³.
4.2.4 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports zullen ten minste 3 m
achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning c.q.
in of achter het verlengde daarvan worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen bij een bedrijfswoning zal ten hoogste 70 m² bedragen, dan wel
niet meer dan de oppervlakte aan bestaande aan- en uitbouwen en
bijgebouwen indien deze meer bedraagt;
c. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw zal ten hoogste 3 m bedragen, dan wel niet meer dan de goothoogte van de bestaande aan- of uitbouw of het bestaande bijgebouw indien deze
meer bedraagt;
d. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw zal ten
hoogste 5,5 m bedragen, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van
de bestaande aan- of uitbouw of het bestaande bijgebouw indien deze meer bedraagt.
4.2.5 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten
hoogste 5 m bedragen.
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4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a.

de verkeersveiligheid;

b.

de sociale veiligheid;

c.

de milieusituatie;

d.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e.

aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.

4.4

Afwijken van de bouwregels

4.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 4.2.1, sub a en lid 4.2.2, sub a en worden toegestaan dat de gebouwen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
-

de oppervlakte van het buiten het bouwvlak gebouwde gedeelte
van het hoofdgebouw niet meer dan 10% van het binnen het
bouwvlak gelegen gedeelte van het hoofdgebouw bedraagt;

b. het bepaalde in lid 4.2.4, sub a en worden toegestaan dat een aanof uitbouw of een bijgebouw minder dan 3 m achter, dan wel voor de
naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning c.q. het verlengde daarvan wordt gebouwd.
4.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.5

Specifieke gebruiksregels

4.5.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
4.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 4.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning;
b. het gebruik van bijgebouwen bij een bedrijfswoning voor zelfstandige bewoning;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
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d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
e. de vestiging van bars, automatenhallen en discotheken.

4.6

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, worden afgeweken van:
a.

het bepaalde in lid 4.1, sub a, onder 1 juncto lid 4.5.1 en worden toegestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk zijn te stellen met bedrijven die zijn
genoemd in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven onder de
voor de betreffende gronden toegestane categorieën dan wel bedrijven
die in categorie 3.1 zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat
van bedrijven, mits:
-

het geen geluidzoneringplichtige en/of risicovolle inrichtingen betreft;

b.

het bepaalde in lid 4.5.2, sub c juncto lid 4.5.1 en worden toegestaan
dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van de
uitoefening van productiegebonden detailhandel.
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Artikel 5
Bedrijf - Manege

5.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

gebouwen ten behoeve van:
1. manege met bijbehorende voorzieningen;
2. één bedrijfswoning per bedrijf, uitsluitend voor zover bestaand;

b.

aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning;

c.

tuinen, erven en terreinen;

d.

parkeervoorzieningen;

e.

groenvoorzieningen;

f.

wegen, straten en paden;

g.

nutsvoorzieningen;

h.

water;

i.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor de manege aan de Oostereinde 26 geldt dat tevens verkoop van sierbestratingen

en

showterrein,

een

evenementenhal

(ten

behoeve

van

beurs/paardensport), een kleinschalig ruiterhotel en restaurant en kleinschalige detailhandel tot maximaal 50 m² verkoopoppervlakte zijn toegestaan.
Binnen de bestemming zijn tevens bestaande paardenbakken begrepen.

5.2

Bouwregels

5.2.1 Voor het bouwen van de in lid 5.1, sub a, onder 1 en 2 genoemde gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijf toegestaan;
c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 4 m bedragen, dan
wel de bestaande goothoogte, indien deze meer bedraagt;
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 8,5 m bedragen, dan
wel de bestaande bouwhoogte, indien deze meer bedraagt;
d. de dakhelling van een gebouw zal ten minste 20° bedragen;
e. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
5.2.2 Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. een bedrijfswoning zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. per bedrijf zal ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd.
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5.2.3 Voor het bouwen van voor niet-inpandige bedrijfswoningen geldt het
volgende:
a. een niet-inpandige bedrijfswoning zal binnen het bouwvlak worden
gebouwd;
b. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 6 m bedragen,
dan wel niet meer dan de goothoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt;
c. de bouwhoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 9 m bedragen, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt;
d. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten hoogste 60° bedragen;
e. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 600 m³.
5.2.4 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen zullen ten minste 3 m achter de
naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning c.q. in of achter het verlengde daarvan worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning zal ten hoogste 70 m² bedragen, dan wel
niet meer dan de oppervlakte aan bestaande aan- en uitbouwen en
bijgebouwen indien deze meer bedraagt;
c. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw zal ten
hoogste 3 m bedragen, dan wel niet meer dan de goothoogte van de
bestaande aan- of uitbouw of het bestaande bijgebouw indien deze
meer bedraagt;
d. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw zal ten
hoogste 5,5 m bedragen, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van
de bestaande aan- of uitbouw of het bestaande bijgebouw indien deze meer bedraagt.
5.2.5 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. paardenbakken worden binnen het bouwvlak opgericht;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten
hoogste 5 m bedragen.
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5.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a.

de verkeersveiligheid;

b.

de sociale veiligheid;

c.

de milieusituatie;

d.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e.

aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.

5.4

Afwijken van de bouwregels

5.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 5.2.1, sub a en lid 5.2.2, sub a en worden toegestaan dat de gebouwen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
-

de oppervlakte van het buiten het bouwvlak gebouwde gedeelte
van het hoofdgebouw niet meer dan 10% van het binnen het
bouwvlak gelegen gedeelte van het hoofdgebouw bedraagt;

b. het bepaalde in lid 5.2.4, sub a en worden toegestaan dat een aanof uitbouw of een bijgebouw minder dan 3 m achter, dan wel voor de
naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning c.q. het verlengde daarvan wordt gebouwd.
5.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.5

Specifieke gebruiksregels

5.5.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
5.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 5.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning;
b. het gebruik van bijgebouwen bij een bedrijfswoning voor zelfstandige bewoning;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
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e. de vestiging van bars, automatenhallen en discotheken;
f. opslag voor de voorgevel van gebouwen.

5.6

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, worden afgeweken van:
a.

het bepaalde in lid 5.1, sub a, onder 1 juncto lid 5.5.1 en worden toegestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk zijn te stellen met bedrijven die zijn
genoemd in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven onder de
voor de betreffende gronden toegestane categorieën, mits:
-

het geen geluidzoneringplichtige en/of risicovolle inrichtingen betreft;

b.

het bepaalde in lid 5.5.2, sub c juncto lid 5.5.1 en worden toegestaan
dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van de
uitoefening van productiegebonden detailhandel.
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Artikel 6
Bedrijf – Openbaar nut

6.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'bedrijf - openbaar nut' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

terreinen en bouwwerken ten behoeve van de energievoorziening, en
naar de aard daarmee gelijk te stellen nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:
b.

gebouwen;

c.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder een affakkelinstallatie;

d.

groenvoorzieningen;

e.

verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

f.

water;

met dien verstande dat:
g.

in de bestemming niet zijn begrepen geluidszoneringplichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven en bedrijfswoningen.

6.2

Bouwregels

a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
regels:
1. de gebouwen worden binnen het bouwvlak gerealiseerd, indien geen
bouwvlak aanwezig is, bedraagt de afstand van gebouwen tot de as
van de weg minimaal 15 m;
2. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste de
bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
3. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 5,50 m bedragen,
dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
-

de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde
waaronder een affakkelinstallatie, mag niet meer dan 5 m bedragen,
dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte, indien deze meer
bedraagt.

6.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een
onevenredige aantasting van:
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a.

de verkeersveiligheid;

b.

de sociale veiligheid;
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c.

een goede milieusituatie;

d.

een goede woonsituatie;

e.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

nadere eisen stellen aan de plaats van bebouwing.
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Artikel 7
Bos

7.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

bos en bebossing;

b.

dagrecreatieve voorzieningen;

c.

groenvoorzieningen;

d.

bestaande paden;

e.

nutsvoorzieningen;

f.

water;

met de daarbij behorende:
g.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

h.

parkeer- en groenvoorzieningen.

7.2

Bouwregels

7.2.1 Op de gronden met deze bestemming mogen geen gebouwen worden
gebouwd.
7.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten
hoogste 3 m bedragen.

7.3

Specifieke gebruiksregels

7.3.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
7.3.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 7.3.1 wordt in ieder geval gerekend:
-

7.4

het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

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

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de
volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te
voeren:
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-

het aanleggen of verharden van voet- ruiter- of fietspaden, picknick
of visplaatsen;

-

het aanleggen van dagrecreatieve parkeervoorzieningen met toeleidende wegen.

b.

Het onder a bedoelde verbod is niet van toepassing voor zover de werkzaamheden betrekking hebben op het normale onderhoud en beheer.

c.

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de werkzaamheden onevenredig afbreuk doen aan de in lid 1 omschreven doeleinden.
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Artikel 8
Gemengd

8.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

gebouwen ten behoeve van:
1. een havenkantoor;
2. een café-restaurant, met dien verstande dat voor deze functie ten
hoogste een oppervlakte van 400 m² mag worden gebruikt;
3. een informatiecentrum met de daarbij behorende verkoopruimten,
kantoren, vergaderruimten en presentatieruimten;

b.

een uitkijktoren;

met de daarbij behorende:
c.

erven en terreinen;

d.

parkeervoorzieningen;

e.

wegen, straten en paden;

f.

groenvoorzieningen;

g.

water, bermen en oevers;

h.

speelvoorzieningen;

i.

openbare nutsvoorzieningen;

j.

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

k.

water.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet begrepen.

8.2

Bouwregels

8.2.1 Voor het bouwen van genoemde gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen worden gebouwd tot een oppervlakte van ten
hoogste het aangegeven maximale bebouwingspercentage ter plaats
van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage’, met dien verstande dat de oppervlakte van de uitkijktoren niet meer mag bedragen dan 25 m²;
b. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen, met
dien verstande dat de bouwhoogte van de uitkijktoren niet meer dan
15 m mag bedragen.
8.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de
bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan
3 m mag bedragen.
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Artikel 9
Groen

9.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

groenvoorzieningen en bermstroken;

b.

water;

c.

bruggen en waterstaatkundige voorzieningen;

d.

dijken en taluds;

e.

nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:
f.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

In de bestemming zijn gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, gemalen en andere bouwwerken, waaronder andere bouwwerken ten
behoeve van waterbeheersing en nutsvoorzieningen, begrepen.

9.2

Bouwregels

9.2.1 Voor het bouwen van de in lid 9.1 genoemde gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen ten behoeve van waterbeheersing en bediening van
kunstwerken bedragen maximaal 45 m³;
b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 3 m bedragen.
9.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van
het verkeer, geldt de volgende regel:
-

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

9.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een
onevenredige aantasting van:
a.

de verkeersveiligheid;

b.

de sociale veiligheid;

c.

een goede milieusituatie;

d.

een goede woonsituatie;

e.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f.

aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving;
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nadere eisen stellen aan de plaats van bebouwing.

9.4

Specifieke gebruiksregels

9.4.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
9.4.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 9.4.1 wordt in ieder geval gerekend:
-
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het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 10
Horeca

10.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

gebouwen ten behoeve van:
1. een hotel en restaurant;
2. bowlingbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bowlingbaan’;
3. bedrijfswoningen;

met de daarbij behorende:
b.

tuinen, erven en terreinen;

c.

parkeervoorzieningen;

d.

groenvoorzieningen;

e.

wegen, straten en paden;

f.

nutsvoorzieningen;

g.

water;

h.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10.2 B o u w r e g e l s
10.2.1 Voor het bouwen van de in lid 10.1, onder sub a genoemde gebouwen
gelden de volgende regels:
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal bedrijfswoningen bedraagt ten hoogste het bestaande
aantal bedrijfswoningen;
c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 4 m bedragen, dan
wel de bestaande goothoogte, indien deze meer bedraagt;
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 8,5 m bedragen, dan
wel de bestaande bouwhoogte, indien deze meer bedraagt;
e. de minimale dakhelling bedraagt 20°;
f. de maximale dakhelling bedraagt 60°;
g. de maximale inhoud van een bedrijfswoning bedraagt 600 m³.
10.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebou-
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wen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten
hoogste 5 m bedragen.

10.3 N a d e r e e i s e n
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a.

de verkeersveiligheid;

b.

de sociale veiligheid;

c.

de milieusituatie; en

d.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e.

aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.

10.4 A f w i j k e n v a n d e b o u w r e g e l s
10.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
-

het bepaalde in lid 10.2.1, sub a en worden toegestaan dat gebouwen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
1. de oppervlakte van het buiten het bouwvlak gebouwde gedeelte
van het hoofdgebouw niet meer dan 10% van het binnen het
bouwvlak gelegen gedeelte van het hoofdgebouw bedraagt.

10.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.5 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
10.5.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
10.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 10.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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10.6 A f w i j k e n v a n d e g e b r u i k s r e g e l s
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
-

het bepaalde in lid 10.5.2, sub a juncto lid 10.5.1 en worden toegestaan
dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van
detailhandel bij een horecabedrijf in de vorm van voedings- en genotmiddelen die ter plaatse worden gebruikt ten behoeve van de uitoefening van een horecabedrijf, mits:
-

de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de uitoefening van het
horecabedrijf.
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Artikel 11
Maatschappelijk

11.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

gebouwen ten behoeve van:
-

maatschappelijke voorzieningen;

met dien verstande dat de uiterlijke verschijningsvorm van gebouwen dient te
worden gehandhaafd ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’;
met de daarbij behorende:
b.

bestaande dienstwoningen;

c.

wegen en paden;

d.

parkeervoorzieningen;

e.

groenvoorzieningen;

f.

sport- en speelvoorzieningen;

g.

nutsvoorzieningen;

h.

water;

i.

tuinen, erven en terreinen;

j.

geluidwerende voorzieningen;

k.

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

In de bestemming is tevens ondergeschikte horeca begrepen.
Incidentele en periodieke evenementen op sport- en speelterreinen zijn tevens
in de bestemming begrepen.

11.2 B o u w r e g e l s
11.2.1 Voor het bouwen van de in lid 11.1, sub a genoemde gebouwen gelden
de volgende regels:
a. een gebouw wordt uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd;
b. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 9,5 m bedragen, dan
wel niet meer dan de bestaande goothoogte, indien deze meer bedraagt;
c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 13 m bedragen, dan
wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte, indien deze meer bedraagt;
d. per maatschappelijke instelling is ten hoogste het bestaande aantal
dienstwoningen toegestaan;
e. de inhoud van een dienstwoning bedraagt ten hoogste 600 m³, dan
wel de bestaande inhoud, indien deze meer bedraagt;
f. in afwijking van het bepaalde onder a tot en met e geldt voor gebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’ dat de be-
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staande maatvoering van de bebouwing gehandhaafd dient te blijven.

11.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
b. de bouwhoogte van schoorsteenpijpen bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte;
c. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten
hoogste 5 m bedragen.

11.3 N a d e r e e i s e n
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a.

verschijningsvorm van de gebouwen, ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’;

b.

de verkeersveiligheid;

c.

de sociale veiligheid;

d.

de milieusituatie;

e.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f.

aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.

11.4 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
11.4.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
11.4.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 11.4.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige horecabedrijven;
b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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11.5 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:
-

de gronden tevens worden bestemd voor dienstverlenende bedrijven
en/of dienstverlenende instellingen.
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Artikel 12
Natuur

12.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

beheer, onderhoud en herstel van de ter plaatse aanwezige natuurlijke
waarden van water, oeverstroken, moeras en rietland en bosbeplanting;

b.

dagrecreatie, parkeervoorzieningen ten behoeve van dagrecreanten en
ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer van dagrecreatie- en parkeervoorzieningen;

c.

waterrecreatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’;

d.

natuurbegraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘begraafplaats’;

e.

waterstaatkundige voorzieningen;

f.

openbare nutsvoorzieningen;

g.

dijken en taluds;

h.

water.

Bij de aanleg van voet-, fiets- en ruiterpaden met een recreatieve functie,
wordt een afstand van minimaal 50 m van de gronden met de bestemming
Woongebied – 4 aangehouden.

12.2 B o u w r e g e l s
12.2.1 Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 10 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 3 m bedragen, dan
wel niet meer dan de bouwhoogte van het bestaande gebouw indien
deze meer bedraagt.
12.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de
volgende regel:
-

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste
3 m bedragen.
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12.3 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
12.3.1a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning
de volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit
te voeren:
-

het aanleggen of verharden van voet- ruiter- of fietspaden, picknick of visplaatsen;

-

het aanleggen van dagrecreatieve parkeervoorzieningen met toeleidende wegen.

b. Het onder a bedoelde verbod is niet van toepassing voor zover de
werkzaamheden betrekking hebben op het normale onderhoud en
beheer.
c. De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de werkzaamheden onevenredig afbreuk doen aan de in lid 1 omschreven
doeleinden, dan wel in strijd zijn met de doelstellingen die zijn gesteld ter realisering en instandhouding van de Ecologische Hoofdstructuur ter plaatse.
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Artikel 13
Recreatie

13.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘recreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

dagrecreatie, waaronder stranden, lig- en speelweiden;

b.

horeca in de vorm van een café-restaurant of soortgelijke dagrecreatie
ondersteunende horeca;

met de daarbij behorende:
c.

wegen en paden;

d.

parkeervoorzieningen;

e.

groenvoorzieningen;

f.

nutsvoorzieningen;

g.

water;

h.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13.2 B o u w r e g e l s
13.2.1 Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud,
schuil- en toiletgelegenheden en een kiosk gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijk bebouwde oppervlakte zal ten hoogste 250 m2 per
bestemmingsvlak bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal respectievelijk ten
hoogste 4 m en 7 m bedragen.
13.2.2 Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van horeca geldt dat:
a. uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van bestaande horecagelegenheden;
b. de bestaande gebouwen met ten hoogste 10% mogen worden uitgebreid met dien verstande dat bij de situering van gebouwen en terrassen de afstand tot woningen en andere geluidgevoelige bebouwing
ten minste de afstand 100 m bedraagt
c. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal respectievelijk ten
hoogste 4 m en 7 m bedragen.
13.2.3 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen;
b. de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3 m bedragen.
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13.3 N a d e r e e i s e n
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a.

een goede woonsituatie;

b.

de verkeersveiligheid;

c.

de sociale veiligheid;

d.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e.

aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.

13.4 A f w i j k e n v a n d e b o u w r e g e l s
13.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 13.2.1 en 13.2.2 voor het verhogen van de toegestane goot- en/of bouwhoogte met maximaal 15%;
b. het bepaalde in 13.2.2 ten behoeve van de bouw van nieuwe gebouwen voor horeca met een bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste
500 m2 mits bij de situering van gebouwen de afstand tot woningen
en andere geluidgevoelige bebouwing ten minste 100 m bedraagt,
dan wel wordt gemotiveerd aan de hand van de actuele brochure
Bedrijven en milieuzonering van de VNG dat een kortere afstand kan
worden aangehouden.
13.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

13.5 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
13.5.1 Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving.
13.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 13.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
-
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het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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13.6 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan straat- en bebouwingsbeeld, de woon- en milieusituatie, de sociale
veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen ten behoeve van:
-

een hotel met een maximale bedrijfsvloeroppervlakte van 1.000 m² en
een restaurant met een maximale bedrijfsvloeroppervlakte van 500 m²;

-

de vestiging van detailhandel en kleinschalige bedrijvigheid voorover
gerelateerd aan de recreatie of watersport.

Tussen de bebouwing ten behoeve van horeca en/of watersportbedrijf en bestaande woningen, bedrijfspercelen moet een afstand van minimaal 100 m in
acht worden genomen, dan wel wordt gemotiveerd aan de hand van de actuele
brochure Bedrijven en milieuzonering van de VNG dat een kortere afstand kan
worden aangehouden.
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Artikel 14
Recreatie – Jachthaven

14.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'recreatie - jachthaven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

jachthaven met bijbehorende voorzieningen;

b.

waterrecreatie en waterhuishouding;

met dien verstande dat het aantal ligplaatsen per jachthaven niet meer bedraagt dan het bestaande aantal vermeerderd met 10%, dan wel indien een
nieuwe haven nog moet worden aangelegd het aantal ligplaatsen niet meer
bedraagt dan 99.

14.2 B o u w r e g e l s
14.2.1 Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud
en sanitaire voorzieningen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijk bebouwde oppervlakte zal ten hoogste 250 m2 bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal respectievelijk ten
hoogste 4 m en 7 m bedragen.
14.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
b. de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3 m bedragen.
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Artikel 15
Recreatie – Volkstuinen

15.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'recreatie - volkstuinen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

volkstuinen;

b.

voet- en fietspaden;

c.

verkeer en verblijfsvoorzieningen;

d.

waterstaatkundige voorzieningen;

e.

groenvoorzieningen;

f.

openbare nutsvoorzieningen.

15.2 B o u w r e g e l s
15.2.1 Voor het bouwen van gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen geldt
dat de inhoud per gebouwtje niet meer dan 10 m² bedraagt.
15.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de
bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt.
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Artikel 16
Verkeer

16.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

wegen met ten hoogste twee rijstroken;

b.

parkeerstroken, picknickplaatsen en groenvoorzieningen;

c.

sloten, bermen en beplanting;

d.

nutsvoorzieningen;

e.

water en waterstaatkundige voorzieningen;

f.

andere verkeersvoorzieningen zoals straatmeubilair, viaducten, tunnels
en aquaducten;

waarbij wordt gestreefd naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het verkeer;
met de daarbij behorende:
g.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

In de bestemming is de aanleg van ten hoogste twee rijstroken met uitzondering van de rijksweg A7, die ten hoogste vier rijstroken mag omvatten, begrepen.

16.2 B o u w r e g e l s
16.2.1 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor
het bouwen van gebouwen uitsluitend ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 30 m2 bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
16.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de
volgende regel:
-

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling
van het verkeer, zal ten hoogste 6 m bedragen.

16.3 N a d e r e e i s e n
Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de verkeersveiligheid
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en de aansluiting
aan de omliggende woningen in de omgeving, nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing.
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16.4 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
16.4.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
16.4.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 16.4.1 wordt in ieder geval gerekend:
-

het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het
bestemmingsvlak in afwijking van de bestaande wegenstructuur.

16.5 A f w i j k e n v a n d e g e b r u i k s r e g e l s
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in
lid 16.4.2 juncto lid 16.4.1 en worden toegestaan dat wordt afgeweken van de
bestaande wegenstructuur, mits:
-

hierdoor geen onevenredige verslechtering van de geluidssituatie optreedt.
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Artikel 17
Verkeer – Verblijf

17.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'verkeer - verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

b.

parkeervoorzieningen;

c.

afvalvoorzieningen;

met de daarbij behorende:
d.

erven en terreinen;

e.

wegen, straten en paden;

f.

groenvoorzieningen;

g.

bermen en oevers;

h.

openbare nutsvoorzieningen;

i.

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

en het daarbij behorende:
j.

water.

17.2 B o u w r e g e l s
17.2.1 Voor het bouwen van gebouwen uitsluitend ten behoeve van openbare
nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 20 m² bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
17.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de
volgende regel:
-

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling
van het verkeer, zal ten hoogste 7 m bedragen;

-

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
mag niet meer dan 3 m bedragen.
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Artikel 18
Water

18.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

water en oeverstroken, met een natuurfunctie en een functie voor het
scheepvaartverkeer, de waterrecreatie en de waterhuishouding;

b.

bruggen en voorzieningen ten behoeve van bediening van kunstwerken;

c.

openbare nutsvoorzieningen;

d.

dijken en taluds;

met de daarbij behorende:
e.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen
en/of duikers en steigers.

18.2 B o u w r e g e l s
18.2.1 Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en kunstwerken gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
18.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de
volgende regel:
-

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling
van het verkeer, zal ten hoogste 7 m bedragen.

18.3 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
18.3.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
18.3.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 18.3.1, wordt in ieder geval gerekend:
-

het innemen van ligplaatsen voor woonschepen.
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Artikel 19
Wonen

19.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis
verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

b.

kinderopvang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke
vorm van wonen – kinderopvang’;

c.

uitvaartbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke
vorm van bedrijf – kleinschalig’;

d.

bed & breakfast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bed & breakfast’;

e.

theetuin, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van
wonen – theetuin’;

f.

zorgopvang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm
van wonen – zorg’;

g.

recreatief medegebruik;

met dien verstande dat de uiterlijke verschijningsvorm van gebouwen dient te
worden gehandhaafd ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’;
h.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports;

i.

nutsvoorzieningen;

j.

water;

met de daarbij behorende:
k.

tuinen en erven;

l.

wegen en paden;

m.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

In de bestemming is het innemen van een ligplaats voor woonschepen niet
toegestaan.

19.2 B o u w r e g e l s
19.2.1 Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;
b. het aantal woningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal,
met uitzondering van de woningen ter plaatse van de aanduiding
‘maximum aantal wooneenheden’, waarvoor geldt dat maximaal dat
aangegeven aantal mag worden gebouwd;
c. de woningen zullen vrijstaand, dubbel, dan wel aaneengesloten worden gebouwd, uitsluitend overeenkomstig de bestaande situatie;
d. de afstand tot de weg bedraagt ten minste 20 m, dan wel de bestaande afstand, indien deze afstand minder is;
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e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,5 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien deze me er bedraagt;
f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 8,5 m bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen, indien de dakhelling van een bestaande gebouw minder bedraagt dan
30°, mag bij uitbreiding en/of verbouw de bestaande dakhelling als
minimum worden aangehouden;
h. de inhoud van een woning bedraagt ten hoogste 600 m³, dan wel niet
meer dan de bestaande inhoud, indien deze meer bedraagt;
i. de afstand van een hoofdgebouw c.q. een blok van aaneen gebouwde
hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens zal ten minste 3 m
bedragen, indien de afstand van het bestaande gebouw tot de erfscheiding minder dan 3 m bedraagt, mag bij uitbreiding en/of verbouw deze afstand als minimum afstand worden aangehouden;
j. in afwijking van het bepaalde onder a tot en met e geldt voor gebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’ dat de bestaande maatvoering van de bebouwing gehandhaafd dient te
blijven.
19.2.2.Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – zorg’ gelden de volgende regels:
a. er mogen maximaal twee gebouwen worden gebouwd;
b. de maximale oppervlakte per gebouw bedraagt 55 m2;
c. in afwijking van hetgeen bepaald onder b bedraagt de maximale oppervlakte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke
vorm van wonen – zorg’ aan de Niesoordlaan 137 maximaal 175 m2.
19.2.3Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen, losstaande bergingen en carports slechts worden
gebouwd 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde
gevel van een woning;
b. de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
c. de bouwhoogte niet meer dan 5,5 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van carports maximaal 3,5 m bedraagt;
d. het oppervlak aan- en uitbouwen en losstaande bergingen per woning
niet meer mag bedragen dan 70 m².
19.2.4 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebou-
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wen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste
5 m bedragen.

19.3 N a d e r e e i s e n
19.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats
en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. verschijningsvorm van de gebouwen, ter plaatse van de aanduiding
‘karakteristiek’;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f. aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.

19.4 A f w i j k e n v a n d e b o u w r e g e l s
19.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 19.2.1, sub e ten behoeve van een hogere goothoogte tot een maximum goothoogte van 5,50 m;
b. het bepaalde in lid 19.2.3, sub e en f ten behoeve van uitbreiding of
verbouw van bestaande gebouwen met een hogere goot- en/of
bouwhoogte dan 3,5 m respectievelijk 8,5 m voor een goot en/of
bouwhoogte die maximaal 1 m hoger is dan de bestaande goot- en/of
bouwhoogte;
c. het bepaalde in lid 19.2.3, onder a en worden toegestaan dat een
aan- of uitbouw, een bijgebouw of een carport minder dan 3 m achter, dan wel voor de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan wordt gebouwd;
d. het bepaalde in lid 19.2.3, onder d en wordt toegestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen
bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 m², mits:
1. de oppervlakte van het betreffende bouwperceel ten minste
800 m² bedraagt;
2. het betreffende perceel een landelijke ligging heeft;
3. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van watersportgerelateerde ontwikkelingen.
19.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
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d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

19.5 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
19.5.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
19.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 19.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan
huis verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten,
zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op een bouwperceel;
2. meer bedraagt dan 50 m²;
b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

19.6 A f w i j k e n v a n d e g e b r u i k s r e g e l s
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,
worden afgeweken van het bepaalde in lid 19.5.2 juncto 19.5.1 en worden
toegestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor bed & breakfast
of theetuin.
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Artikel 20
Woongebied – 1

20.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'woongebied - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis
verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

b.

recreatief medegebruik;

c.

wegen en paden;

d.

water en oevers;

e.

bruggen en waterstaatkundige voorzieningen;

f.

dijken, taluds;

g.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports;

h.

nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:
i.

tuinen en erven;

j.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

In de bestemming is het innemen van een ligplaats voor woonschepen niet
toegestaan.

20.2 B o u w r e g e l s
20.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. het aantal te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 900;
c. de woningen zullen vrijstaand, dubbel, gestapeld, dan wel aaneengesloten en gestapeld, met of zonder kap, waarbij het gestapelde
woningen niet meer mag bedragen dan 30% van totaal aantal te
bouwen woningen;
d. de goothoogte en bouwhoogte van de vrijstaande, dubbele en geschakelde woningen bedraagt maximaal 9 m respectievelijk 12 m;
e. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen per woning bedraagt ten hoogste 75 m2;
f. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen ten
hoogste 4 m respectievelijk 7 m dan wel de goot- en bouwhoogte van
het hoofdgebouw indien deze lager zijn;
g. de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel mag niet meer bedragen dan 80%;
h. de gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw;
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i. de goot- en bouwhoogte bedraagt ten hoogste 4 m respectievelijk
7 m, dan wel de goot-en bouwhoogte van het hoofdgebouw indien
deze lager zijn;
j. de bouwhoogte van carports bedraagt ten hoogste 3,5 m;
e. carports worden achter de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd.
20.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste
5 m bedragen.

20.3 N a d e r e e i s e n
20.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats
en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een goede woonsituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.

20.4 A f w i j k e n v a n d e b o u w r e g e l s
20.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 20.2.1, sub e en wordt toegestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij
een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 110 m², mits:
1. de oppervlakte van het betreffende bouwperceel ten minste
1.000 m² bedraagt;
2. het betreffende perceel een landelijke ligging heeft;
3. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van een aan huis verbonden beroep, hobbymatige c.q. kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten, dan wel ten behoeve van voorzieningen voor mensen
met een beperking.
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20.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

20.5 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
20.5.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
20.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 20.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan
huis verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten,
zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op een bouwperceel;
2. meer bedraagt dan 50 m²;
c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 21
Woongebied – 2

21.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'woongebied - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis
verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

b.

recreatief medegebruik;

c.

wegen en paden;

d.

water en oevers;

e.

bruggen en waterstaatkundige voorzieningen;

f.

dijken en taluds;

g.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports;

h.

nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:
i.

tuinen en erven;

j.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

In de bestemming is het innemen van een ligplaats voor woonschepen niet
toegestaan.

21.2 B o u w r e g e l s
21.2.1Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. de afstand tussen de voorgevel van het hoofdgebouw en de voorgevelbouwgrens bedraagt minimaal 8 m;
c. het aantal te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 300;
d. de woningen zullen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd;
e. de goot- en bouwhoogte van de woningen bedragen minimaal 3,3 m,
indien gebouwd wordt in één bouwlaag bedraagt de bouwhoogte
maximaal 5 m. Indien gebouwd wordt in twee bouwlagen, bedraagt
de goothoogte minimaal 6,3 m en de bouwhoogte maximaal 12 m;
f. de dakhelling van de hoofdgebouwen bedragen minimaal 15° en
maximaal 60°, met dien verstande dat alle gebouwen op een bouwperceel dezelfde dakhelling hebben;
g. de afstand van de gebouwen tot de achtergrens van en bouwperceel
bedraagt minimaal 10 m;
h. de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 20% van de kavelbreedte;
i. de voorgevels van de hoofdgebouwen grenzend aan een hoofdontsluitingsweg worden in rechte lijn evenwijdig aan de hoofdontsluitingsweg gebouwd.

195.00.10.00.00.rgl - Bestemmingsplan Blauwestad 2012 - 17 juli 2012
Artikel 21 Woongebied – 2

63

21.2.2 Voor het bouwen van bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen per woning bedraagt ten hoogste 75 m²;
b. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen ten
hoogste 4 m respectievelijk 7 m, dan wel de goot- en bouwhoogte
van het hoofdgebouw indien deze lager zijn;
c. de bouwhoogte van carports bedraagt ten hoogste 3,5 m;
d. vrijstaande bijgebouwen, aangebouwde bijgebouwen en carports
worden achter de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd;
e. de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel mag niet meer bedragen dan 80%;
f. de gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 50% van de oppervlakte van het hoofdgebouw;
g. de goot- en bouwhoogte van de aangebouwde bijgebouwen bedraagt
ten hoogste 4 m respectievelijk 7 m, dan wel de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw indien deze lager zijn.
21.2.3 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste
5 m bedragen.

21.3 N a d e r e e i s e n
21.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats
en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een goede woonsituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.
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21.4 A f w i j k e n v a n d e b o u w r e g e l s
21.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in artikel 21.2.1, onder d voor de realisatie van geschakelde, dubbele en aaneengebouwde woningen;
b. het bepaalde in artikel 21.2.1, sub e en f voor het bouwen van een
platte afdekking tot een hoogte van maximaal 9 m;
c. het bepaalde in lid 21.2.1, sub e en worden toegestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij
een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 110 m², mits:
1. de oppervlakte van het betreffende bouwperceel ten minste
1.000 m² bedraagt;
2. het betreffende perceel een landelijke ligging heeft;
3. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van een aan huis verbonden beroep, hobbymatige c.q. kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten, dan wel ten behoeve van voorzieningen voor mensen
met een beperking.
21.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

21.5 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
21.5.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
21.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 21.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan
huis verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten,
zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op een bouwperceel;
2. meer bedraagt dan 50 m²;
c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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21.6 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat de bestemming kan worden gewijzigd voor de bouw van een theehuis of paviljoen met een maximale
oppervlakte van 150 m2, en maximale bouwhoogte van 7 m.
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Artikel 22
Woongebied - 3

22.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'woongebied - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis
verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

b.

wegen en paden;

c.

water en oevers;

d.

bruggen en waterstaatkundige voorzieningen;

e.

recreatief medegebruik, mede ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’;

f.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports;

g.

nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:
h.

tuinen en erven;

i.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Ten behoeve van dagrecreatie ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’ zijn
tevens steigers in de bestemming begrepen.
In de bestemming is het innemen van een ligplaats voor woonschepen niet
toegestaan.

22.2 B o u w r e g e l s
22.2.1 Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a.

als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;

b.

het aantal te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 700;

c.

de woningen zullen vrijstaand, dubbel, dan wel aaneengesloten en
gestapeld, met of zonder kap worden gebouwd;

d.

de goot- en bouwhoogte van de woningen bedragen respectievelijk
maximaal 5,5 m en 9 m, dan wel niet meer dan de bestaande gooten bouwhoogte indien deze meer bedragen;

e.

de kavelgrootte van de woningen bedraagt ongeveer 800 m²;

f.

de aaneengebouwde woningen worden op of ten minste 3 m uit de
zijdelingse perceelgrens gebouwd;

g.

de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel mag niet meer bedragen dan 30%.
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22.2.2 Voor het bouwen van bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen per woning bedraagt ten hoogste 100 m²;
b. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen ten
hoogste respectievelijk 4 m en 7 m, dan wel de goot- en bouwhoogte
van het hoofdgebouw indien deze lager zijn;
c. de bouwhoogte van carports bedraagt ten hoogste 3,5 m;
d. gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw;
de goot- en bouwhoogte bedraagt ten hoogste 4 m respectievelijk7 m, dan wel de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw indien deze lager zijn;
e. carports worden achter de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd.
21.2.3 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste
5 m bedragen.

22.3 N a d e r e e i s e n
22.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats
en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een goede woonsituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.

22.4 A f w i j k e n v a n d e b o u w r e g e l s
22.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in artikel 22.2.1, sub d voor het bouwen van een platte
afdekking tot een hoogte van maximaal 9 m;
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b. het bepaalde in lid 22.2.2, sub a, en wordt toegestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij
een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 110 m², mits:
1. de oppervlakte van het betreffende bouwperceel ten minste
1.000 m² bedraagt;
2. het betreffende perceel een landelijke ligging heeft;
3. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van een aan huis verbonden beroep, hobbymatige c.q. kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten, dan wel ten behoeve van voorzieningen voor mensen
met een beperking.
22.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

22.5 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
22.5.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
22.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 22.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan
huis verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten,
zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op een bouwperceel;
2. meer bedraagt dan 50 m²;
c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 23
Woongebied - 4

23.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor 'woongebied - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis
verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

b.

recreatief medegebruik;

c.

wegen en paden;

d.

water en oevers, met een natuurfunctie en een functie voor scheepvaartverkeer, de waterrecreatie en de waterhuishouding en als waterberging;

e.

bruggen en waterstaatkundige voorzieningen;

f.

natuurgebied, inclusief water met een overwegende natuurfunctie, bos,
riet- en moerasland;

g.

dijken en taluds;

h.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports;

i.

nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:
j.

tuinen en erven;

k.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

In de bestemming is het innemen van een ligplaats voor woonschepen niet
toegestaan.
In de bestemming is voor bouwpercelen die grenzen aan bevaarbaar water het
innemen van een vaste ligplaats per bouwperceel ten behoeve van een recreatievaartuig begrepen.

23.2 B o u w r e g e l s
23.2.1 Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. het aantal te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 80;
c. per bouwperceel mag ten hoogste één woning worden gebouwd;
d. de inhoud van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan 3.000 m3 bedragen;
e. de woningen zullen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd;
f. de bouwhoogte van de hoofdgebouwen bedraagt 10 m, met dien verstande dat voor een oppervlakte van maximaal 25 m² de bouwhoogte
maximaal 15 m mag bedragen;
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23.2.2 Voor het bouwen van bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen per woning bedraagt ten hoogste 75 m²;
b. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk ten hoogste 4 m en 7 m, dan wel de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw indien deze lager zijn;
c. de bouwhoogte van carports bedraagt ten hoogste 3,5 m;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 50% van de oppervlakte van het hoofdgebouw;
e. de goot- en bouwhoogte van de aangebouwde bijgebouwen bedraagt
ten hoogste 4 m respectievelijk 7 m, dan wel de goot-en bouwhoogte
van het hoofdgebouw indien deze lager zijn;
f. carports worden achter de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd.
23.2.3 Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en kunstwerken voor de waterbeheersing geldt dat de oppervlakte per gebouw niet meer dan 10 m2 bedraagt.
23.2.4 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m bedragen indien op een erf of perceel al een gebouw staat
waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste
6 m bedragen.

23.3 N a d e r e e i s e n
23.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats
en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een goede woonsituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. aansluiting aan de omliggende woningen in de omgeving.
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23.4 A f w i j k e n v a n d e b o u w r e g e l s
23.4.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in artikel 23.2.1, onder e voor de realisatie van geschakelde, dubbele en aaneengebouwde woningen;
b. het bepaalde in lid 23.2.2, sub a en worden toegestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij
een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 110 m², mits:
1. de oppervlakte van het betreffende bouwperceel ten minste
1.000 m² bedraagt;
2. het betreffende perceel een landelijke ligging heeft;
3. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van een aan huis verbonden beroep, hobbymatige c.q. kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten, dan wel ten behoeve van voorzieningen voor mensen
met een beperking.
23.4.2 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

23.5 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
23.5.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
23.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 23.5.1 wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan
huis verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten,
zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op een bouwperceel;
2. meer bedraagt dan 100 m²;
c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

23.6 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat de bestemming kan worden gewij-
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zigd ten behoeve van verblijfsrecreatieve voorzieningen met dien verstande
dat:
a. bij het bepalen van de afstand van woningen tot deze recreatieve functies
(zoals zwembaden en tennisbanen) de afstanden zoals in de Bedrijven en
milieuzonering 2009 van de VNG zijn opgenomen als uitgangspunt worden
genomen;
b. de verblijfsrecreatieve voorzieningen geclusterd worden gesitueerd.
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Artikel 24
Leiding – Gas

24.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘leiding – gas’ aangewezen gronden zijn naast de andere voor deze
gronden aangewezen bestemmingen, met een breedte van 4 m ter weerszijden
van een ondergrondse aardgastransportleiding mede bestemd voor.

24.2 B o u w r e g e l s
a.

Op of in de in lid 24.1 bedoelde gronden met de bestemming Leiding Gas, mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming
worden gebouwd.

b.

De oppervlakte en de bouwhoogte van een bouwwerk mag niet meer dan
respectievelijk 10 m2 en 3 m bedragen.

24.3 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
Het is verboden op of in de in lid 24.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning, ter plaatse van de in lid 24.1 bedoelde gronden,
de volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren:
-

het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting,
waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting;

-

het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

-

het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen
van rioleringen, kabels drainage, leidingen, met uitzondering van
hoofdaardgastransportleidingen) anders dan normaal spit- en ploegwerk;

-

het indrijven van voorwerpen in de bodem;

-

diepploegen;

-

het aanbrengen van gesloten verhardingen;

-

het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;

-

het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen
van bestaande waterlopen;

-

het plaatsen van onroerende objecten, zoals lichtmasten, wegwijzers
en ander straatmeubilair.

74

195.00.10.00.00.rgl - Bestemmingsplan Blauwestad 2012 - 17 juli 2012
Artikel 24 Leiding – Gas

24.4 U i t z o n d e r i n g s r e g e l s
Het verbod als bedoeld in lid 24.3 is niet van toepassing op werken en/of
werkzaamheden die:
-

reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
het plan;

-

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

24.5 T o e t s i n g s c r i t e r i u m b i j v e r g u n n i n g v e r l e n i n g
De werken en/of werkzaamheden bedoeld in lid 24.3 zijn slechts toelaatbaar
indien er voor zover dit niet strijdig is met de belangen van de leidingen.

24.6 A d v i e s p r o c e d u r e
Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning (lid 24.3) te beslissen, wint het bevoegd gezag tijdig schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden
de belangen in verband met de leidingen niet onevenredig worden geschaad en
welke voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele
schade.
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Artikel 25
Waarde – Archeologie 1

25.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘waarde – archeologie 1’ aangewezen gronden zijn naast de andere
voor deze gronden aangewezen bestemmingen bestemd voor het behoud van
archeologische waarden.

25.2 B o u w r e g e l s
a.

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 50 m² moet alvorens
een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt
verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin,
naar het oordeel van burgemeester en wethouders:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag
kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische
waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.

b.

Indien uit het in lid 25.2, onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meer
van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. 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
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de vergunning voorwaarden te
verbinden als bedoeld in lid 25.2, sub b, wordt een archeologisch deskundige
om advies gevraagd.
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25.3 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van
het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te
voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze
gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
-

het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden;

-

het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een
naar de aard daarmee gelijk te stellen grondbewerking dieper dan
40 cm;

-

het graven of dempen van watergangen;

-

het dempen van kolken;

-

het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen
dieper dan 40 cm;

-

het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten
behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-,
telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee
verbandhoudende constructies, installaties en/of apparatuur;

b.

het permanent verlagen van het waterpeil.

Een vergunning als bedoeld in 25.3, onder a, wordt slechts verleend
indien:
1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
2. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken
en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
3. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
-

een verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;

-

een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door
middel van opgravingen, of;

-

een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
voorwaarden te verbinden wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd.
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c.

Het verbod als bedoeld in 25.3, onder a is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden die:
-

het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;

-

reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het
plan;

-

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden;

-

aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

25.4 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:
a.

de dubbelbestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorischewaarde (Waarde – Archeologie 1) te doen vervallen, indien op basis
van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b.

aan gronden alsnog de medebestemming gebieden van archeologische
en cultuurhistorische waarde (Waarde – Archeologie 1) waarde toe te
kennen indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van
de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige
archeologische waarden, aanpassing behoeft.
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Artikel 26
Waarde – Archeologie 2

26.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘waarde – archeologie 2’ aangewezen gronden zijn naast de andere
voor deze gronden aangewezen bestemmingen bestemd voor het behoud van
archeologische waarden.

26.2 B o u w r e g e l s
a.

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² moet alvorens
een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt
verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin,
naar het oordeel van het bevoegd gezag:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag
kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische
waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.

b.

Indien uit het in lid 26.2, onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meer
van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. 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.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning
voorwaarden te verbinden als bedoeld in 26.2, onder b, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

26.3 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van
het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende wer-
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ken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te
voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze
gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
-

het ontgronden, afgraven, egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 100 m²;

-

het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een
naar de aard daarmee gelijk te stellen grondbewerking over een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 40 cm;

-

het graven of dempen van watergangen;

-

het dempen van kolken;

-

het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen
dieper dan 40 cm;

-

het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten
behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-,
telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur.

b.

Een vergunning als bedoeld in 26.3, onder a wordt slechts verleend indien:
1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
2. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken
en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
3. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
-

een verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;

-

een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door
middel van opgravingen, of;

-

een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
voorwaarden te verbinden wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd.
c.

Het verbod als bedoeld in lid 26.3, onder a is niet van toepassing op
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden die:
-

te maken hebben met de aanleg van systematische drainage in percelen waar een cultuurlandschappelijk lijnelement doorheen loopt;

-

het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;

-

reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het
plan;
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-

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden;

-

aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

26.4 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:
a.

de dubbelbestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde – Archeologie 2) te doen vervallen, indien op basis
van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b.

aan gronden alsnog de medebestemming gebieden van archeologische
en cultuurhistorische waarde (Waarde – Archeologie 2) waarde toe te
kennen indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van
de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige
archeologische waarden, aanpassing behoeft.
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Artikel 27
Waarde – Archeologie 3

27.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘waarde – archeologie 3’ aangewezen gronden zijn naast de andere
voor deze gronden aangewezen bestemmingen bestemd voor behoud van archeologische (verwachtings)waarden.

27.2 B o u w r e g e l s
a.

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 200 m², moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk
wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd
waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag
kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische
waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.

b.

Indien uit het in lid 27.2, onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meer
van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. 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.

Indien het bevoegd gezag voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden
te verbinden als bedoeld in 27.2, onder b, wordt een archeologisch deskundige
om advies gevraagd.

27.3 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende
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werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te
voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze
gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
-

het ontgronden, afgraven, egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 200 m²;

-

het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een
naar de aard daarmee gelijk te stellen grondbewerking over een oppervlakte groter dan 200 m² en dieper dan 45 cm;

-

het graven of dempen van watergangen;

-

het dempen van kolken;

-

het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten
behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-,
telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur;

b.

het permanent verlagen van het waterpeil.

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 27.3 wordt slechts verleend
indien:
1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
2. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken
en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
3. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
-

een verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;

-

een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door
middel van opgravingen, of;

-

een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
voorwaarden te verbinden wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd.
c.

Het verbod als bedoeld in 27.3, onder a is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden die:
-

het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;

-

reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het
plan;

-

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden;
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-

aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

27.4 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:
a.

de dubbelbestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde – Archeologie 3) te doen vervallen, indien op basis
van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b.

aan gronden alsnog de medebestemming gebieden van archeologische
en cultuurhistorische waarde (Waarde – Archeologie 3) waarde toe te
kennen indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van
de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige
archeologische waarden, aanpassing behoeft.
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Artikel 28
Waarde – Archeologie 4

28.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘waarde – archeologie 4’ aangewezen gronden zijn naast de andere
voor deze gronden aangewezen bestemmingen bestemd voor behoud van archeologische (verwachtings)waarden.

28.2 B o u w r e g e l s
a.

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m² moet alvorens
een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt
verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin,
naar het oordeel van het bevoegd gezag:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag
kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische
waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.

b.

Indien uit het in lid 28.2, onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meer
van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. 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.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning
voorwaarden te verbinden als bedoeld in 28.2, onder b, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

28.3 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende
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werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te
voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze
gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
-

het ontgronden, afgraven, egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 500 m² en dieper dan het aanwezige kleipakket;

-

het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een
naar de aard daarmee gelijk te stellen grondbewerking over een oppervlakte groter dan 500 m² en dieper dan het aanwezige kleipakket;

-

het graven of dempen van watergangen;

-

het dempen van kolken;

-

het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten
behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-,
telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur;

b.

het permanent verlagen van het waterpeil.

Een vergunning als bedoeld in 28.3, onder a wordt slechts verleend indien:
1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
2. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken
en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
3. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
-

een verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;

-

een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door
middel van opgravingen, of;

-

een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
voorwaarden te verbinden wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd.
c.

Het verbod als bedoeld in 28.3, onder a is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden die:
-

het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;

-

reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het
plan;

-

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden;
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-

aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

28.4 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:
a.

de dubbelbestemming gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (Waarde – Archeologie 4) te doen vervallen, indien op basis
van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

b.

aan gronden alsnog de medebestemming gebieden van archeologische
en cultuurhistorische waarde (Waarde – Archeologie 4) waarde toe te
kennen indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van
de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige
archeologische waarden, aanpassing behoeft.
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Artikel 29
Waarde - Groen

29.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘waarde – groen’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de opbouw, het behoud
en het herstel van de aan de gronden eigen landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de vorm van het behoud van de bestaande wegbeplanting en
inrichting van de daarmee samenhangende slingertuinen.

29.2 N a d e r e e i s e n
Burgemeester en wethouders kunnen, indien hierdoor kan worden voorkomen
dat afbreuk wordt gedaan aan de in lid 29.1 omschreven waarden, nadere
eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de gebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

29.3 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
werk, geen bouwwerk zijnde, of van w erkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning binnen de
in lid 29.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
-

het aanbrengen of rooien van bomen, houtgewas en laanbeplanting;

-

het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en de daarmee verband houdende
constructies.

29.4 U i t z o n d e r i n g s r e g e l s
Het verbod als bedoeld in lid 29.3 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn in verband met de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden, dan wel van ondergeschikte aard zijn en reeds in uitvoering
zijn op het moment van het verkrijgen van rechtskracht van het plan.

29.5 T o e t s i n g s c r i t e r i u m b i j v e r g u n n i n g v e r l e n i n g
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd, indien door het verlenen van
de vergunning onevenredige afbreuk zou worden gedaan aan de in lid 29.1
omschreven specifieke ruimtelijke kenmerken en waarden.
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De omgevingsvergunning voor de werken en werkzaamheden als bedoeld in
artikel 29.3 kan slechts worden verleend indien de noodzaak daarvoor is aangetoond en herplanting is gewaarborgd.

29.6 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
29.6.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
29.6.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
lid 29.6.1 wordt in elk geval gerekend:
-

het gebruik waardoor afbreuk wordt gedaan aan het behoud van de
bestaande wegbeplanting en inrichting van de daarmee samenhangende slingertuinen.
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Artikel 30
Waarde – Landschap

30.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘waarde – landschap’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de opbouw, het behoud en het herstel van de aan de gronden eigen landschappelijke en
cultuurhistorische waarden in de vorm van het reliëf en de herkenbaarheid van
de glaciale heuvels en ruggen.

30.2 N a d e r e e i s e n
Burgemeester en wethouders kunnen, indien hierdoor kan worden voorkomen
dat afbreuk wordt gedaan aan de in lid 30.1 omschreven waarden, nadere
eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de gebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

30.3 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning binnen de
in lid 30.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
-

het aanbrengen of rooien van bomen, houtgewas een laanbeplanting;

-

het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en de daarmee verband houdende
constructies.

30.4 U i t z o n d e r i n g s r e g e l s
Het verbod als bedoeld in lid 30.3 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn in verband met de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden, dan wel van ondergeschikte aard zijn en reeds in uitvoering
zijn op het moment van het verkrijgen van rechtskracht van het plan.

30.5 T o e t s i n g s c r i t e r i u m b i j v e r g u n n i n g v e r l e n i n g
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd, indien door het verlenen van
de vergunning onevenredige afbreuk zou worden gedaan aan de in lid 30.1
omschreven specifieke ruimtelijke kenmerken en waarden.
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30.6 S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s
30.6.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving.
30.6.2 Tot een gebruik, strijdig met de bestemming, zoals bedoeld in lid 30.6.1
wordt in elk geval gerekend
-

het diepploegen, egaliseren en afschuiven van de gronden.
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Artikel 31
Waterstaat – Waterkering

31.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘waterstaat – waterkering’ aangewezen gronden zijn, naast de andere
voor deze gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van een waterkering.

31.2 B o u w r e g e l s
a.

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de
volgende regel:
-

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten
hoogste 2,5 m bedragen.

31.3 A f w i j k e n v a n d e b o u w r e g e l s
Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde in de beschermingszone,
welke mogen worden gebouwd ten behoeve van andere voor deze gronden
geldende bestemming(en), zijn uitsluitend toelaatbaar indien en voor zover zij
geen afbreuk doen aan de waterkerende functie. Over een vergunning om te
bouwen in de beschermingszone van een waterkering moet vooraf overleg
worden gevoerd met de waterbeheerder.

31.4 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te
voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze
gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
1. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en grondbewerkingen, waartoe onder meer wordt gerekend:
-

het vergraven, afgraven, ophogen, egaliseren, roeren en omwoelen van gronden;

-

het aanleggen, verbreden en dempen van water;

2. het aanbrengen van drainage;
3. het aanbrengen van kabels en leidingen;
4. het verlagen van het waterpeil.
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b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
het plan.

c.

De omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien het behoud de
waterkerende functie is gewaarborgd en nadat met de waterbeheerder
overleg is gevoerd.

195.00.10.00.00.rgl - Bestemmingsplan Blauwestad 2012 - 17 juli 2012
Artikel 31 Waterstaat – Waterkering

93

Artikel 32
Waterstaat – Waterstaatkundige functie

32.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g
De voor ‘waterstaat – waterstaatkundige functie’ aangewezen gronden zijn,
naast de andere voor deze gronden aangewezen bestemming mede bestemd
voor een sluizencomplex en een wateruitlaat.

32.2 B o u w r e g e l s
a.

Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd met een oppervlakte van ten hoogste 50 m².

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de
volgende regel:
-

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten
hoogste 8 m bedragen.
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H o o f d s t u k
A l g e m e n e

195.00.10.00.00.rgl

3
r e g e l s

Artikel 33
Anti – dubbeltelbepaling

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een
bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 34
Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met de bestemmingen wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder wordt begrepen het gebruik van gronden en bouwwerken als seksinrichting.
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Artikel 35
Algemene aanduidingsregels

Geluidzone – Industrie
35.1

Bouwregels

De ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone – industrie’ aangewezen gronden
zijn bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege
industrielawaai op geluidsgevoelige gebouwen.
Voor het bouwen van gebouwen geldt dat een op grond van de basisbestemming toelaatbaar geluidsgevoelig gebouw of een uitbreiding van een geluidsgevoelig gebouw niet mag worden gebouwd.

35.2

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 35.1 en toestaan dat nieuwe geluidsgevoelige gebouwen of uitbreidingen

van

geluidsgevoelige

gebouwen

worden

gebouwd,

mits

de

geluidsbelasting vanwege de industrie van de gevels van deze geluidsgevoelige
gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde,
of een verkregen hogere grenswaarde.

35.3

Specifieke gebruiksregels

Het is verboden niet-geluidsgevoelige gebouwen te gebruiken als geluidsgevoelige gebouwen.

35.4

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 35.3 en toestaan dat niet-geluidsgevoelige gebouwen worden gebruikt als geluidsgevoelig gebouw, mits de geluidsbelasting vanwege de
industrie van de gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn
dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere
grenswaarde.
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Veiligheidszone - Bevi
35.5 B o u w r e g e l s
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mogen op of in de
gronden ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone - bevi’ geen kwetsbare
objecten worden gebouwd in die zin dat deze bouwregel niet van toepassing is
op bestaande kwetsbare objecten.

35.6 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.

de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' wordt verwijderd, indien de risicovolle activiteit ter plaatse is beëindigd;

b.

de aanduiding ‘veiligheidszone - bevi’ voor een risicovolle

inrichting

wordt gewijzigd (verkleind), mits:
1. voor de risicovolle inrichting een vergunning is verleend ingevolge de
Wet algemenen bepalingen omgevingsrecht is verleend of gewijzigd;
2. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit externe veiligheid
inrichtingen;
3. zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare objecten of beperkt
kwetsbare objecten bevinden.

100

195.00.10.00.00.rgl - Bestemmingsplan Blauwestad 2012 - 17 juli 2012
Artikel 35 Algemene aanduidingsregels

Artikel 36
Algemene afwijkingsregels

36.1

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden, worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages,
tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;
b. de bestemmingsregels en worden toegestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt
aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe
aanleiding geven, mits:
-

de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde, dan wel een verkregen hogere waarde;

c. de bestemmingsregels en worden toegestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, en worden toegestaan dat de hoogte van de
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste
10 m, met uitzondering van reclamemasten, van welke de hoogte ten
hoogste 6 m mag bedragen en met uitzondering van mestsilo’s;
e. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, en worden toegestaan dat de hoogte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van antennemasten wordt vergroot tot ten hoogste 40 m, mits:
1. de noodzaak tot de plaatsing van een antennemast wordt aangetoond;
2. bij de plaatsing van een antennemast wordt aangesloten bij bestaande verticale elementen, zoals bestaande masten of anderszins bestaande bouwwerken;
met dien verstande dat bij plaatsing van antennemasten in de Ecologische Hoofdstructuur de hoogte van een antennemast maximaal 5 m
mag bedragen;
f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en worden toegestaan dat de (bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen,
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen wordt vergroot, mits:
1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 10% van
het betreffende bouwvlak zal bedragen;
2. de hoogte leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de
maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw zal bedragen;
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g. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes,
wachthuisjes ten behoeve van openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
-

de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt;

-

de bouwhoogte van reclamemasten niet meer dan 6 m bedraagt;

-

de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
niet meer dan 15 m bedraagt.

h. het bepaalde in het plan en toestaan dat gronden of bouwwerken ter
plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - ontheffingsgebied’ mogen
worden gebruikt ten behoeve van evenementen, met dien verstande
dat maximaal 3 evenementen met een duur van meer dan 2 dagen
tot een maximum van 15 dagen per evenement per jaar mogen worden gehouden.
36.2

De in lid 36.1 bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
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-

het straat- en bebouwingsbeeld;

-

de woonsituatie;

-

de verkeersveiligheid;

-

de sociale veiligheid;

-

de milieusituatie;

-

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 37
Algemene wijzigingsregels

a.

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid, de archeologische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden, het plan wijzigen in die zin dat:
1. de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsbevoegdheid 1’ wordt gewijzigd naar de bestemming Bos en/of Natuur, mits:
a. de gronden kunnen worden verworven dan wel beschikbaar zijn
voor natuurontwikkeling;
b. de omvang van het gebied dat voor natuurontwikkeling beschikbaar is, voldoende is om een beheersbare eenheid te voeren;
c. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de
artikelen 7 en/of 12 van toepassing zijn;
2. de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsbevoegdheid 2’ wordt gewijzigd ten behoeve van natuurontwikkeling
met dagrecreatieve functies naar de bestemming Natuur, mits:
1. de gronden kunnen worden verworven dan wel beschikbaar zijn
voor natuurontwikkeling;
2. de omvang van het gebied dat voor natuurontwikkeling beschikbaar is, voldoende is om een beheersbare eenheid te voeren;
3. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 12 van toepassing zijn;
3. de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsbevoegdheid 3’ wordt gewijzigd ten behoeve van vestiging van hotels, cafés en restaurants en bedrijven, met dien verstande dat:
1. de vestiging van bars, automatenhallen en discotheken is uitgesloten;
2. uitsluitend bedrijven zijn toegestaan zoals genoemd in de Staat
van bedrijven en ambachtelijke-, nijverheids-, reparatie- verhuur
en overige dienstverlenende bedrijven, welke naar aard toelaatvaar zijn;
4. de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘wro- zone – wijzigingsbevoegdheid 4’ wordt gewijzigd ten behoeve van realisatie van
de Blauwe Loper in de vorm van loop-, fietsbrug ten behoeve van
langzaamverkeer;
5. de bestemming Agrarisch ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone –
wijzigingsbevoegdheid 5’ wordt gewijzigd naar de bestemmingen
Bos, Groen, Verkeer - Verblijf, Water en/of Wonen - Woongebouw,
mits: het aantal te bouwen woningen en het soort woningen in het te
realiseren woongebouw in overeenstemming zijn met het, op het
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moment van wijziging, vigerende gemeentelijk en provinciaal woningbouwbeleid;
1. het te realiseren woongebouw herkenbaar en markant wordt
vormgegeven;
2. er voldoende parkeergelegenheden op eigen terrein worden gerealiseerd;
3. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de in
betrokken bestemmingen en de in de bijlage 2 opgenomen regels
betreffende de bestemming Wonen - Woongebouw zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn;
6. de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘wro- zone – wijzigingsbevoegdheid 6’ wordt gewijzigd ten behoeve van wonen met
zorg-, paramedische en sociaal-culturele voorzieningen in een groene
natuurlijke omgeving;
7. de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsbevoegdheid 7’ wordt gewijzigd ten behoeve van, zorgwoningen, horeca, aan recreatie gebonden detailhandel en kleinschalige aan
recreatie gebonden bedrijvigheid, met dien verstande dat tussen de
bebouwing ten behoeve horeca, detailhandel en bedrijvigheid en de
(zorg)woningen of andere geluidgevoelige bebouwing een afstand
van minimaal 100 m in acht worden genomen, dan wel wordt gemotiveerd aan de hand van de actuele brochure Bedrijven en milieuzonering van de VNG dat een kortere afstand kan worden aangehouden;
8. de bestemming Agrarisch ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone –
wijzigingsbevoegdheid 8’ wordt gewijzigd ten behoeve van kleinschalige watergebonden bedrijvigheid, zoals een werf, watersportwinkel
en bedrijfswoning.
9. de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘wro- zone – wijzigingsbevoegdheid 9’ wordt gewijzigd ten behoeve van:
1. detailhandelsbedrijven die gericht zijn op recreatieve en natuurfuncties van de Blauwestad mits:
-

het bedrijfsoppervlak van enig detailhandelsbedrijf niet meer
bedraagt dan 500 m2 en;

-

het totaal bedrijfsvloeroppervlak voor dit type detailhandel
niet meer bedraagt dan 2.500 m2;

2. ten hoogste 1 met de woonfunctie samenhangende kleinschalige
supermarkt met een oppervlakte van ten hoogste 500 m2;
3. een camperstandplaats.
Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheden zoals opgenomen in sub 1 tot
en met 9 geldt dat bij het wijzigen de VNG richtlijn bedrijven en milieuzonering wordt gehanteerd.
b.

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve een
transformatorstation, gasdrukmeet- en regelstation, gemaal en naar de
aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en andere bouwwerken van
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openbaar nut, tot een maximum inhoud van 400 m³ en een maximum
bouwhoogte van 4 m.

195.00.10.00.00.rgl - Bestemmingsplan Blauwestad 2012 - 17 juli 2012
Artikel 37 Algemene wijzigingsregels

105

H o o f d s t u k
O v e r g a n g s -

195.00.10.00.00.rgl

4
e n

s l o t r e g e l s

Artikel 38
Overgangsrecht

A

Overgangsrecht bouwwerken

1.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd
krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van
het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden
vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk
is tenietgegaan.

2.

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3.

Het eerste lid 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.

B

Overgangsrecht gebruik

1.

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag
worden voortgezet.

2.

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld
in het eerste lid, 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.

3.

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

4.

Het eerste lid 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 39
Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: ‘Regels van het bestemmingsplan Blauwestad 2012’.
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