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De verbeelding
Verbeelding met legenda

1
Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen

1.1

plan
het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011 van de gemeente Harderwijk;

1.2

bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.BP00050-0003 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3

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

1.4

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

1.5

aan- of uitbouw
een onderdeel van een hoofdgebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan
de hoofdvorm;

1.6

aan huis verbonden beroep
een (para)medische, juridische, administratief, therapeutisch, ontwerp-technisch, adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep waaronder in ieder
geval ook logies in de vorm van 'bed and breakfast' wordt begrepen dat in een woning
wordt uitgeoefend;

1.7

bed and breakfast
het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot
recreatief verblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben in een
woning, waarbij:
a de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
b ten aanzien van de activiteit ‘bed and breakfast’ aanvullend het volgende geldt:

het betreft een kleinschalige verblijfsaccommodatie met maximaal 7 slaapkamers, die deel uitmaakt van de woning;

het betreft een ondergeschikte nevenactiviteit ten opzichte van de hoofdfunctie wonen, dat wil zeggen dat het gebruik beperkt wordt tot 40% vloeropper2
vlak met een maximum oppervlakte van 100 m ;

de recreatieve nevenactiviteit mag geen afbreuk doen aan de woonfunctie;

1.8

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

1.9

bebouwingspercentage
het in de voorschriften aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het deel
van het bouwperceel dat ten hoogste mag worden bebouwd;
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1.10

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

1.11

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

1.12

bedrijfswoning
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;

1.13

bestaand
a bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het
plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens
een omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;
b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldend planologische regime;

1.14

bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.15

bijgebouw
een vrijstaand of aan de hoofdbebouwing aangebouwd gebouw (met inbegrip van een
eventueel te bouwen kelder), dat een eenheid vormt met en dienstbaar is aan een
hoofdgebouw, zoals een garage, een huishoudelijke bergruimte of een hobbyruimte of
soortgelijke gebouwtjes;

1.16

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 en het vergroten van een standplaats;

1.17

bouwgrens
de grens van een bouwvlak;

1.18

bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.19

bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;

1.20

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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1.21

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;

1.22

carport
een overkapping met maximaal twee, niet tot de constructie behorende, wanden die
strekt tot beschutting van auto's;

1.23

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;

1.24

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

1.25

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

1.26

gezamenlijk bruto vloeroppervlak
de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis verbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.27

hoofdgebouw
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken;

1.28

horecabedrijf
een bedrijf waar hoofdzakelijk overdag en/of in de avonduren dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals
bijvoorbeeld een café, restaurant, hotel, pension, en naar de aard en openingstijden
daarmee gelijk te stellen bedrijven, één en ander al dan niet in combinatie met een
vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie, tenzij in
de regels anders is bepaald;

1.29

kantoor
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en
werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van
(semi)overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen
instellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het afnemers niet of
slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;
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1.30

kampeermiddel (bij kleinschalig kamperen)
tenten, tentwagens, kampeerauto's of caravans dan wel andere onderkomens of andere voertuigen, gewezen voertuigen of gedeelte daarvan, voor zover niet als bouwwerk aan te merken, die geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of ingericht dan
wel worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.31

kampeerterrein
terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om
daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf;

1.32

kleinschalig kamperen
2
het inrichten en gebruiken van een terrein met een omvang van maximaal 5.000 m
voor het plaatsen of geplaatst houden van maximaal 15 kampeermiddelen, met dien
verstande dat stacaravans niet zijn toegestaan, ten behoeve van recreatief nachtverblijf;

1.33

maatschappelijke voorzieningen
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sportieve en
recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening;

1.34

maatvoeringsvlak
een als zodanig aangegeven vlak ten behoeve van het indelen van een bouwvlak of
bouwperceel met het oog op een verschil in maatvoering;

1.35

mantelzorg
zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak,
op vrijwillige op vrijwillige basis en buiten enig organisatorisch verband;

1.36

mantelzorgunit
een verplaatsbare en herbruikbare unit die wat ligging en uitstraling betreft een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een
oogpunt van mantelzorg gehuisvest is;

1.37

peil
a voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte
van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de
hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

1.38

recreatief nachtverblijf
nachtverblijf voor recreatie door bij voorkeur wisselende gezinnen of daarmee gelijk te
stellen personen, die hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben;

1.39

recreatiewoning
2
een gebouw, waaronder mede een stacaravan met een groter oppervlakte dan 55 m
wordt verstaan (inclusief bijgebouwen en overkappingen), dat dient als recreatieverblijf, dat dient als recreatieverblijf, waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders
hebben;
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1.40

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

1.41

voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft
met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig
dient te worden aangemerkt;

1.42

voorste aanduidingsgrens
het naar de weg gekeerde deel van de aanduidingsgrens;

1.43

woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden.
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1.1

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

2.1.2

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;

2.1.3

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;

2.1.4

de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of
het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van de daken en dakkapellen;

2.1.5

de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens
vanaf de bouwperceelgrens tot enig punt van een gebouw.

2.2

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken
of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken, trapportalen en hellingbanen buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens, dan wel de rooilijn met niet meer
dan 0,25 m wordt overschreden, met dien verstande dat ten aanzien van trapportalen
en hellingbanen de overschrijding niet meer dan 2,5 m mag bedragen.
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2
Artikel 3
3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3

Bestemmingsregels
Agrarisch
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a veehouderij, met dien verstande dat onder veehouderij niet wordt begrepen:
1 varkens, mesterijen van kalveren, fokkerijen van pelsdieren en pluimveebedrijven, voor zover de omvang van de daarvoor benodigde gebouwen per bedrijf
2
meer dan 250 m bedraagt;
b de bestaande mesterij van kalveren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke vorm van agrarisch - mesterij van kalveren’;
c akkerbouw- of tuinbouwbedrijven;
d kwekerijen;
e een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’.
Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen,
met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak
van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebou2
wen, tot een maximum van 50 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt.
Binnen de bestemming zijn seksinrichtingen niet begrepen.
Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b het aantal bedrijfswoningen bedraagt per bedrijf ten hoogste één;
c de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan de goot- en bouwhoogte van de
bestaande gebouwen, te vermeerderen met maximaal 10%.
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a binnen het bouwvlak bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 14 m;
b buiten het bouwvlak bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 3 m.
Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder b
voor een tweede bedrijfswoning, met dien verstande dat:
3
a de inhoud van de bedrijfswoning niet meer dan 600 m mag bedragen;
b de gevelbelasting vanwege het wegverkeerslawaai niet meer dan 48 dB mag bedragen;
c de bedrijfseconomische noodzaak van de woning ook op de lange termijn is aangetoond.
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Artikel 4

Bedrijf

4.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a bedrijven die in bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid;
b een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
c parkeervoorzieningen;
d tuinen, erven en terreinen.
Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen,
met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak
van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebou2
wen, tot een maximum van 50 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt.
Binnen de bestemming zijn seksinrichtingen niet begrepen.

4.2
4.2.1

Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het wonen gelden de volgende
regels:
a bedrijfswoningen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’,
met dien verstande dat voor zover de oppervlakte van de aanduiding’ bedrijfswo2
ning’ minder bedraagt dan 150 m , mogen bedrijfswoningen tevens direct aanslui2
tend aan die aanduiding worden gebouwd tot een maximum van 150 m , dan wel
ten hoogste de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
b voor het overige is artikel 16 van toepassing.
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de bedrijfsfunctie gelden de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 meter dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
c de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 meter dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
d de oppervlakte bedraagt niet meer dan de oppervlakte van de bestaande gebouwen vermeerderd met 10%, tenzij op de verbeelding een bouwvlak inclusief bebouwingspercentage is opgenomen, waarbij niet meer dan dit percentage van het
bouwvlak mag worden bebouwd;
e gebouwen uitsluitend morgen worden gebouwd achter de voorgevel.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m.

4.2.2

4.2.3

4.3

Afwijken van de gebruiksregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 4.1 sub a ten behoeve van
het toestaan van bedrijven in een hogere categorie dan ter plaatse is toegestaan, mits
deze bedrijven naar aard en omvang gelijk zijn te stellen met de genoemde bedrijven
in de bijlage 'Staat van bedrijven'.
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Artikel 5

Bedrijf - Nutsbedrijf

5.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Nutsbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor voorzieningen
van openbaar nut, zoals transformatorstations en gasdrukregel- en meetstations die in
bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid.
In de bestemming zijn geen bedrijfswoningen begrepen.

5.2
5.2.1

Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
In afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.1, onder a mogen gebouwen tevens buiten
het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
a de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak maximaal 10%
van de oppervlakte van het bouwvlak mag bedragen;
b buiten het bouwvlak uitsluitend mag worden gebouwd voor zover het bouwvlak volledig is bebouwd;
c gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd achter de voorgevel;
d het bepaalde in artikel 5.2.1 onder b en c van toepassing is.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m.

5.2.2

5.2.3
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Artikel 6
6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.3

6.2
6.2.1

6.2.2

Centrum
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a wonen, met dien verstande dat het aantal woningen niet meer mag bedragen dan
het bestaande aantal woningen;
b centrumvoorzieningen in de vorm van:
1 detailhandel, met uitzondering van supermarkten;
2 dienstverlening;
3 maatschappelijke voorzieningen;
4 kantoren;
5 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 1’
horecavoorzieningen op de begane grond, uitsluitend in categorie 1 die in bijlage 1 'Staat van horeca-activiteiten' zijn opgenomen;
6 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 2’
horecavoorzieningen op de begane grond, uitsluitend in categorie 2 die in bijlage 1 'Staat van horeca-activiteiten' zijn opgenomen;
7 de bestaande bedrijven;
c parkeerkelders en ondergronds parkeren;
d tuinen, erven en terreinen;
e openbare nutsvoorzieningen.
Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen,
met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak
van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebou2
wen, tot een maximum van 50 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt.
Per bouwperceel is maximaal één centrumvoorziening zoals bedoeld in lid 6.1.1 onder
b, sub 1 tot en met 7, toegestaan.
Voor zover het hoofdgebouw binnen een bouwperceel wordt gebruikt ten behoeve van
wonen, mogen bijgebouwen, in afwijking van het bepaalde in artikel 1.15, tevens worden gebruikt ten behoeve van bedrijven of instellingen zoals bedoeld in lid 6.1.1 onder
b, sub 1 tot en met 7.
Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het wonen gelden de volgende
regels:
a woningen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’;
b voor het overige is artikel 16 van toepassing.
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de centrumvoorzieningen gelden de
volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b hoofdgebouwen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’ met dien verstande dat voor zover de oppervlakte van
de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’ minder bedraagt dan
2
150 m , mogen hoofdgebouwen tevens direct aansluitend aan die aanduiding worden gebouwd, mits het betreffende aanduidingsvlak volledig is bebouwd;
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6.2.3

c per afzonderlijk bouwperceel gelden de volgende regels:
1 de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van centrumvoorzieningen als bedoeld in lid 6.1.1, sub b onder 1 tot en met 7 bedraagt per bouw2
perceel maximaal 500 m dan wel de bestaande oppervlakte;
2 ter plaatse van de aanduiding ‘maximaal bebouwd oppervlak’ de gezamenlijke
oppervlakte van gebouwen ten behoeve van centrumvoorzieningen (inclusief
2
vrijstaande bijgebouwen) maximaal 200 m per bouwperceel bedraagt;
3 de afstand van gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt ter
plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 1’ niet minder dan 1m;
4 de goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 3,5 m, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
5 de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 9 m, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
6 de goothoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 3 m;
7 de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 4,5 m.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m.
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Artikel 7

Detailhandel

7.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a detailhandel;
b wonen, met dien verstande dat het aantal woningen niet meer mag bedragen dan
het bestaande aantal woningen;
c tuinen, erven en terreinen.
In de bestemming zijn niet begrepen:
1 seksinrichtingen;
2 inrichtingen met een bewaarplaats of een bewerkingsruimte voor verpakt of onverpakt professioneel vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, al dan niet
in combinatie met consumentenvuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.
Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen,
met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak
van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebou2
wen, tot een maximum van 50 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt;

7.2
7.2.1

Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het wonen gelden de volgende
regels:
a woningen worden gebouwd binnen het bouwvlak met een maximale oppervlakte
2
van 150 m , dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
b voor het overige is artikel 16 van toepassing.
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de detailhandelsfunctie gelden de
volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 meter dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
c de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 meter dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
d de oppervlakte bedraagt niet meer dan de oppervlakte van de bestaande gebouwen vermeerderd met 10%, tenzij op de verbeelding een bouwvlak inclusief bebouwingspercentage is opgenomen, waarbij niet meer dan dit percentage van het
bouwvlak mag worden bebouwd;
e gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd achter de voorgevel.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m.

7.2.2

7.2.3
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Artikel 8

Dienstverlening

8.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a dienstverlening;
b wonen, met dien verstande dat het aantal woningen niet meer mag bedragen dan
het bestaande aantal woningen;
c tuinen, erven en terreinen.
In de bestemming zijn niet begrepen:
1 seksinrichtingen;
2 inrichtingen met een bewaarplaats of een bewerkingsruimte voor verpakt of onverpakt professioneel vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, al dan niet
in combinatie met consumentenvuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.
Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen,
met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak
van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebou2
wen, tot een maximum van 50 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt;

8.2
8.2.1

Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het wonen gelden de volgende
regels:
a woningen worden gebouwd binnen het bouwvlak met een maximale oppervlakte
2
van 150 m , dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
b voor het overige is artikel 16 van toepassing.
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van dienstverlening gelden de volgende
regels: dat:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 meter dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
c de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 meter dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
d de oppervlakte bedraagt niet meer dan de oppervlakte van de bestaande gebouwen vermeerderd met 10%, tenzij op de verbeelding een bouwvlak inclusief bebouwingspercentage is opgenomen, waarbij niet meer dan dit percentage van het
bouwvlak mag worden bebouwd;
e gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd achter de voorgevel.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m.

8.2.2

8.2.3
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Artikel 9

Groen

9.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a groenvoorzieningen;
b voet- en fietspaden;
c bermen en beplantingen;
d speelvoorzieningen, waaronder een trapveld;
e waterlopen en waterpartijen;
f parkeervoorzieningen

9.2

Bouwregels
Op deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan
waarvan de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, met dien verstande, dat
bouwwerken ten behoeve van de aangegeven nutsvoorzieningen uitsluitend ondergronds zijn toegestaan.
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Artikel 10

Horeca

10.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a horecavoorzieningen, uitsluitend in de categorieën 1 en 2 die in bijlage 1 'Staat van
horeca-activiteiten' zijn opgenomen;
b wonen, met dien verstande dat het aantal woningen niet meer mag bedragen dan
het bestaande aantal woningen;
Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen,
met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak
van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebou2
wen, tot een maximum van 50 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt.
Binnen de bestemming zijn seksinrichtingen niet begrepen;
c tuinen, erven en terreinen.

10.2
10.2.1

Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het wonen gelden de volgende
regels:
a woningen worden gebouwd binnen het bouwvlak met een maximale oppervlakte
2
van 150 m , dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
b voor het overige is artikel 16 van toepassing.
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van horeca gelden de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 meter dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
c de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 meter dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
d de oppervlakte bedraagt niet meer dan de oppervlakte van de bestaande gebouwen vermeerderd met 10%, tenzij op de verbeelding een bouwvlak inclusief bebouwingspercentage is opgenomen, waarbij niet meer dan dit percentage van het
bouwvlak mag worden bebouwd;
e gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd achter de voorgevel.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m.

10.2.2

10.2.3
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Artikel 11

Maatschappelijk

11.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a maatschappelijke voorzieningen;
b groenvoorzieningen en water;
c parkeervoorzieningen.
Onder de bestemming is detailhandel en horeca uitsluitend begrepen voor zover deze
is aan te merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de tot de bestemming behorende
voorzieningen en daaraan ondergeschikt is.
In de bestemming zijn geen bedrijfswoningen begrepen.

11.2
11.2.1

Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m, tenzij anders aangeduid op de verbeelding, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
c de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 m, tenzij anders aangeduid op de verbeelding, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
d de oppervlakte bedraagt niet meer dan de oppervlakte van de bestaande gebouwen vermeerderd met 10%, tenzij op de verbeelding een bouwvlak inclusief bebouwingspercentage is opgenomen, waarbij niet meer dan dit percentage van het
bouwvlak mag worden bebouwd.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m.

11.2.2
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Artikel 12
12.1

12.2
12.2.1

12.2.2

12.3

Sport
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a sport- en speelvelden en -voorzieningen;
b groenvoorzieningen en water;
c verkeer en verblijf en parkeervoorzieningen.
In de bestemming zijn geen bedrijfswoningen begrepen.
Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat het bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer bedraagt dan
ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven;
b de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m, tenzij anders aangeduid op de verbeelding, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
c de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m, tenzij anders aangeduid op de verbeelding, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten, speelinstallaties, lichtmasten en ballenvangers niet meer mag
bedragen dan 8 m.
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 het woon- en leefklimaat;
 het omliggende landschap;
nadere eisen stellen aan:
a de plaats en bouwhoogte van de lichtmasten.
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Artikel 13

Verkeer

13.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a wegen met een overheersende stroomfunctie, meer in het bijzonder voor verkeer
met een bovenwijkse functie en een wijkontsluitingsfunctie;
b fiets- en voetpaden;
c voorzieningen voor het openbaar vervoer, parkeerplaatsen en andere verkeersvoorzieningen, waaronder begrepen afscheidingen, lichtmasten, verkeersborden,
kunstwerken, haal- en brengstroken, alsmede voorzieningen voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
d groenvoorzieningen;
e waterlopen en waterpartijen;
f openbare nutsvoorzieningen.

13.2

Bouwregels
Op deze gronden zijn bouwwerken toegelaten waarvan de inhoud niet meer dan
2
50 m mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 4 m, met dien verstande dat
de bouwhoogte van bouwwerken rechtstreeks bedoeld voor de geleiding, beveiliging
en regeling van het verkeer niet meer dan 10 m mag bedragen.
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Artikel 14

Water

14.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a waterhuishouding;
b waterberging;
c waterlopen en -partijen, waaronder mede zijn begrepen de voor het beheer en onderhoud noodzakelijke voorzieningen;
d verkeers- en verblijfsdoeleinden;
e recreatief medegebruik.
Tot het doel 'verkeers- en verblijfsdoeleinden' behoren de voor het verkeer over het
water noodzakelijke voorzieningen, zoals bruggen, dammen en/of duikers.

14.2

Bouwregels
Op deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan
waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.
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Artikel 15

Wonen

15.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a wonen, met dien verstande dat het aantal woningen niet meer mag bedragen dan
het bestaande aantal woningen dan wel niet meer dan 1 indien op het moment van
inwerkingtreding van dit plan nog geen woning aanwezig is;
b parkeerkelders en ondergronds parkeren;
c tuinen, erven en terreinen;
d openbare nutsvoorzieningen;
e groenvoorzieningen;
f waterlopen en waterpartijen;
g speelvoorzieningen;
h voet- en fietspaden;
i parkeerplaatsen;
j woonstraten en wegen met een buurtontsluitende functie;
k verkeersvoorzieningen, waaronder afscheidingen, lichtmasten, verkeersborden,
alsmede voorzieningen voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer.
Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen,
met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak
van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebou2
wen, tot een maximum van 50 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt.
In de bestemming zijn seksinrichtingen niet begrepen.

15.2
15.2.1

Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
1 de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten
minste 3 meter dan wel ten minste de bestaande afstand indien deze minder
bedraagt;
2 bijgebouwen tevens buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, uitsluitend
ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’;
3 erkers tevens buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd vóór de voorgevel
van het hoofdgebouw met dien verstande dat de erker:
a geen grotere bouwdiepte mag hebben dan 1,5 m;
b geen grotere goothoogte mag hebben dan 3 m;
c geen grotere breedte mag hebben dan 75% van de voorgevelbreedte van
het hoofdgebouw waartoe zij behoort;
d niet tot gevolg mag hebben dat de afstand van het hoofdgebouw tot de aan
de weg gelegen perceelgrens minder dan 2 m bedraagt;
b hoofdgebouwen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’, met dien verstande dat voor zover de oppervlakte van
de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’ minder bedraagt dan
2
150 m , mogen hoofdgebouwen tevens direct aansluitend aan die aanduiding worden gebouwd, mits het betreffende aanduidingsvlak volledig is bebouwd;
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15.2.2

15.2.3

c hoofdgebouwen mogen uitsluitend vrijstaand, twee-aaneengebouwd of aaneengebouwd worden gebouwd, met dien verstanden dat uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding ‘gestapeld’ de woningen ook in gestapelde vorm mogen worden gebouwd;
d per afzonderlijk bouwperceel gelden de volgende regels:
1 het bebouwingspercentage van het bouwperceel mag niet meer dan 50% bedragen;
2
2 de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 150 m ;
3 de goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 6 m, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
4 de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 10 m, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
5 de goothoogte van bijgebouwen, bedraagt maximaal 3 m;
6 de bouwhoogte van bijgebouwen, bedraagt maximaal 4,5 m, met uitzondering
van bijgebouwen gebouwd aan een zijgevel van het hoofdgebouw, waarvoor
geldt dat de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen;
7 de afstand van bijgebouwen tot de voorste aanduidingsgrens van de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’ bedraagt minimaal 5 m;
8 de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een hoofdgebouw bedraagt
2
maximaal 50 m .
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en
openbare nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
3
a de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 50 m ;
b de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, met uitzondering van bouwwerken ten
behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.

15.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 het bebouwingsbeeld;
 de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
a de plaats van de gebouwen waarvan de maximaal toegestane bouwhoogte 3 m
bedraagt;
b de plaats van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden;
c de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere horizontale
2
oppervlakte dan 6 m en/of een grotere bouwhoogte dan 1,5 m.

15.4

Specifieke gebruiksregels
Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het bewonen
van bijgebouwen.
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Artikel 16

Wonen - Dorpsgebied

16.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Dorpsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a wonen, met dien verstande dat het aantal woningen niet meer mag bedragen dan
het bestaande aantal woningen dan wel niet meer dan 1 indien op het moment van
inwerkingtreding van dit plan nog geen woning aanwezig is;
b recreatiewoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘recreatiewoning’;
c tuinen, erven en terreinen;
d openbare nutsvoorzieningen;
e groenvoorzieningen;
f waterlopen en waterpartijen;
g speelvoorzieningen;
h voet- en fietspaden;
i parkeerplaatsen;
j woonstraten en wegen met een buurtontsluitende functie;
k verkeersvoorzieningen, waaronder afscheidingen, lichtmasten, verkeersborden,
alsmede voorzieningen voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer.
Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen,
met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak
van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebou2
wen, tot een maximum van 50 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt.
In de bestemming zijn seksinrichtingen niet begrepen.

16.2
16.2.1

Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
1 de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten
minste 3 meter dan wel ten minste de bestaande afstand indien deze minder
bedraagt;
2 bijgebouwen tevens buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, uitsluitend
ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’;
3 erkers tevens buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd vóór de voorgevel
van het hoofdgebouw met dien verstande dat de erker:
a geen grotere bouwdiepte mag hebben dan 1,5 m;
b geen grotere goothoogte mag hebben dan 3 m;
c geen grotere breedte mag hebben dan 75% van de voorgevelbreedte van
het hoofdgebouw waartoe zij behoort;
d niet tot gevolg mag hebben dat de afstand van het hoofdgebouw tot de aan
de weg gelegen perceelgrens minder dan 2 m bedraagt;
b hoofdgebouwen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’, met dien verstande dat voor zover de oppervlakte van
de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’ minder bedraagt dan
2
150 m , mogen hoofdgebouwen tevens direct aansluitend aan die aanduiding worden gebouwd, mits het betreffende aanduidingsvlak volledig is bebouwd;
c hoofdgebouwen mogen uitsluitend vrijstaand, twee-aaneengebouwd of aaneengebouwd worden gebouwd;
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16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.3

d per afzonderlijk bouwperceel gelden de volgende regels:
1 het bebouwingspercentage van het bouwperceel mag niet meer dan 50% bedragen;
2 de afstand van gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 3 m, met dien verstande dat de afstand van gebouwen gesitueerd achter
de achterste aanduidingsgrens ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’ minimaal 0 meter bedraagt;
2
3 de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 150 m dan wel ten
hoogste de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
4 de goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 3,5 m, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
5 de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 9 m, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
6 de goothoogte van bijgebouwen, bedraagt maximaal 3 m;
7 de bouwhoogte van bijgebouwen, bedraagt maximaal 4,5 m;
8 de afstand van bijgebouwen tot de voorste aanduidingsgrens van de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw’ bedraagt minimaal 5 m, met dien
verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouw’ bijgebouwen voor de
voorste aanduidingsgrens zijn toegestaan;
9 de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een hoofdgebouw bedraagt
2
maximaal 50 m , met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer mag bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw.
Voor het bouwen van recreatiewoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
‘recreatiewoning’ gelden de volgende regels:
a het aantal recreatiewoningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal;
b het is niet toegestaan onder de recreatiewoning een kelder te realiseren;
c de oppervlakte per recreatiewoning bedraagt niet meer dan de bestaande oppervlakte;
d de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m;
e de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 4,5 m.
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en
openbare nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
3
a de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 50 m ;
b de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de
bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, met uitzondering van bouwwerken ten
behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 het bebouwingsbeeld;
 de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
a de plaats van de gebouwen waarvan de maximaal toegestane bouwhoogte 3 m
bedraagt;
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b de plaats van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden;
c de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere horizontale
2
oppervlakte dan 6 m en/of een grotere bouwhoogte dan 1,5 m.
16.4

Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a het bepaalde in lid 16.2.1 sub d onder 7 en worden toegestaan dat de bouwhoogte
van bijgebouwen maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw - 20% bedraagt,
mits dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van het stedenbouwkundig
beeld;
b het bepaalde in artikel 16.2.1 sub d onder 9 ten behoeve van een grotere gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat:
1 de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer mag bedragen dan de
oppervlakte van het hoofdgebouw;
2 de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een hoofdgebouw niet meer
bedraagt dan maximaal:
oppervlakte bouwperceel
maximale oppervlakte bijgebouwen
2
2
tot 350 m
50 m
2
2
2
350 m tot 500 m
65 m
2
2
2
500 m tot 750 m
75 m
2
2
2
750 m tot 1.000 m
90 m
2
2
2
1.000 m tot 2.000 m
125 m
2
2
2.000 m of meer
150 m
c het bepaalde in artikel 16.2.1 sub d onder 9 en worden toegestaan dat de geza2
menlijke oppervlakte maximaal 150 m bedraagt in verband met het hobbymatig
houden van vee, met dien verstande dat:
2
1 ten behoeve van het hobbymatig houden van vee over minimaal 5.000 m onbebouwde gronden direct grenzend aan het bouwperceel of daarvan onderdeel
uitmakend kan worden beschikt;
2 de noodzaak van de extra oppervlakte aan bijgebouwen moet worden aangetoond.
d het bepaalde in artikel 16.2 sub d onder 9 ten behoeve van het bouwen van bijgebouwen waardoor de gezamenlijke oppervlakte van meer dan de ter plaatse toegestane oppervlakte mag bedragen in verband met de sloop van bestaande met
omgevingsvergunning gebouwde bijgebouwen, met inachtneming van tenminste
de volgende voorwaarden:
1 voor zover de resterende oppervlakte na de sloop gelijk is of meer bedraagt dan
de ter plaatse toegestane oppervlakte, bedraagt de gezamenlijke oppervlakte
van bijgebouwen maximaal de resterende oppervlakte vermeerderd met 50%
van de oppervlakte van de gesloopte bijgebouwen. Onder resterende oppervlakte wordt verstaan de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen dat resteert nadat alle aanwezige bijgebouwen waar de omgevingsvergunning betrekking op heeft, zijn gesloopt;
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2 voor zover de resterende oppervlakte minder bedraagt dan de ter plaatse toegestane oppervlakte, de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen maximaal
de oppervlakte zoals berekend overeenkomstig de volgende formule bedraagt:
A + (0,5 * (B - (A - C)));
A = toegestane oppervlakte: de ter plaatse toegestane oppervlakte van bijgebouwen op grond van artikel 16.2.1 sub d 9;
B = oppervlakte van gesloopte bijgebouwen: de gezamenlijke oppervlakte van
bijgebouwen, waar de sloop betrekking op heeft;
C = resterende oppervlakte;
2
3 de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag nooit meer dan 250 m bedragen.
e deze afwijkingen zijn slechts toelaatbaar indien voldaan wordt aan de navolgende
voorwaarden:
1 de afwijking stedenbouwkundig aanvaardbaar is;
2 voorzien moet worden in landschappelijke inpassing;
3 de economische haalbaarheid verzekerd is.
16.5

Specifieke gebruiksregels
Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het bewonen
van vrijstaande bijgebouwen.

16.6

Afwijken van de gebruiksregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.1 ten
behoeve van het houden van een kleinschalig kampeerterrein met daarbij behorende
voorzieningen voor ten hoogste 15 kampeermiddelen, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding ‘wro - zone - ontheffingsgebied 1’, met dien verstande dat een stacaravan
niet is toegestaan. Deze afwijking is slechts toelaatbaar indien voldaan wordt aan de
navolgende voorwaarden:
a de functie van de hoofdbestemming blijft in overwegende mate behouden;
b het is alleen toegestaan ten behoeve van recreatief verblijf kampeermiddelen te
plaatsen of geplaatst te houden in de periode van 31 maart tot en met 31 oktober
van elk kalenderjaar. In de resterende periode van het jaar mogen geen kampeermiddelen op het terrein aanwezig zijn;
c het bouwen van bouwwerken ten behoeve van het kampeerterrein is alleen toegestaan binnen de bouwregels zoals opgenomen in artikel 16.2 met een maximum
2
van 50 m . Deze oppervlakte wordt niet meegeteld bij de gezamenlijke oppervlakte
van bijgebouwen bij het hoofdgebouw;
d voorzien moet worden in landschappelijke inpassing;
e de aanwezige cultuurhistorische en/of natuurwaarden mogen niet onevenredig
worden aangetast;
f er dient voldoende parkeergelegenheid op eigen erf aanwezig te zijn;
g de activiteit mag geen onevenredige afbreuk doen aan de volgens het bestemmingsplan gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
h het kleinschalig kamperen mag geen onevenredige nadelige gevolgen opleveren
voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven;
i kampeermiddelen mogen niet worden gebruikt ten behoeve van permanente bewoning;
j de economische haalbaarheid verzekerd is.
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Artikel 17

Leiding - Hoogspanningsverbinding

17.1

Bestemmingsomschrijving
De voor Leiding - Hoogspanningsverbinding aangewezen gronden zijn, behalve voor
de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
a een bovengrondse hoogspanningsverbinding ter plaatse van de aanduiding ‘hartlijn
leiding - hoogspanningsverbinding’;
b het beheer en onderhoud van de verbinding;
c de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;
met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2

Bouwregels
a In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen op de in lid 17.1 bedoelde gronden geen bouwwerken worden gebouwd ten
behoeve van verblijfsfunctie;
b In aanvulling op de andere daar voorkomende bestemmingen mogen tevens
bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten dienste van de bestemming met dien verstande dat de bouwhoogte maximaal bedraagt:
1 hoogspanningsmasten
30 m;
2 overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
3 m.

17.3

Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.2 voor het
bouwen ten behoeve van verblijfsfuncties overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen, mits advies is verkregen van de leidingbeheerder.
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Artikel 18

Waarde - Archeologie 1

18.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

18.2

Bouwregels
In het belang van de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en
onder de voorwaarde dat de oppervlakte waarop de aanvraag betrekking heeft groter
2
is dan 100 m en de activiteit op een grotere diepte dan 0,3 m wordt uitgevoerd:
a dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in
artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in
voldoende mate is vastgesteld;
b kunnen aan een omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in artikel 2.1
lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende voorwaarden worden verbonden:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2 de verplichting tot het doen van opgravingen of;
3 de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet
aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

18.3

Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 18.2, sub
a voor de overlegging van het aldaar genoemd archeologische rapport, indien naar
hun oordeel de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

18.4

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het ophogen van de bodem;
b het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de
2
oppervlakte van de aan te brengen verharding 100 m of meer bedraagt;
c het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
d het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
e het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen
of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
f het bebossen van gronden die op het tijdstip inwerkingtreding van dit plan niet als
bosgrond kunnen worden aangemerkt;
g het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe
ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van
drainage en ontginnen.

18.4.1
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18.4.2

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 18.4.1 is vereist voor:
a werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, behorende bij het normale
onderhoud, gebruik en beheer;
b werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die op het moment van inwerkingtreding van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd
krachtens een vóór dat tijdstip geldende of aangevraagde vergunning;
c Voor zover voor meerdere werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken en kan voor dit totaal van werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden één vergunning
worden verleend;
d De in artikel 18.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming en
veiligstelling van archeologische waarden op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn:
1 de aanvrager dient een rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld, tenzij naar het
oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in
andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld;
2 aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:
a de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
b de verplichting tot het doen van opgravingen of;
c de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
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Artikel 19

Waarde - Archeologie 2

19.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

19.2

Bouwregels
In het belang van de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en
onder de voorwaarde dat de oppervlakte waarop de aanvraag betrekking heeft groter
2
is dan 1.000 m en de activiteit op een grotere diepte dan 0,3 m wordt uitgevoerd:
a dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in
artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in
voldoende mate is vastgesteld;
b kunnen aan een omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in artikel 2.1
lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende voorwaarden worden verbonden:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2 de verplichting tot het doen van opgravingen of;
3 de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet
aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

19.3

Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 19.2 sub
a voor de overlegging van het aldaar genoemd archeologische rapport, indien naar
hun oordeel de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

19.4

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het ophogen van de bodem;
b het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de
2
oppervlakte van de aan te brengen verharding 1.000 m of meer bedraagt;
c het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
d het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
e het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen
of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
f het bebossen van gronden die op het tijdstip inwerkingtreding van dit plan niet als
bosgrond kunnen worden aangemerkt;
g het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe
ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van
drainage en ontginnen.

19.4.1
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19.4.2

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 19.4.1 is vereist voor:
a werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, behorende bij het normale
onderhoud, gebruik en beheer;
b werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die op het moment van inwerkingtreding van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd
krachtens een vóór dat tijdstip geldende of aangevraagde vergunning;
c Voor zover voor meerdere werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken en kan voor dit totaal van werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden één vergunning
worden verleend;
d De in artikel 19.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming en
veiligstelling van archeologische waarden op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn:
1 de aanvrager dient een rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld, tenzij naar het
oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in
andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld;
2 aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:
a de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
b de verplichting tot het doen van opgravingen of;
c de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
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Artikel 20

Waterstaat - Waterlopen

20.1

Bestemmingsomschrijving
De voor Waterstaat - Waterlopen aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: de bescherming en het beheer van de watergang.

20.2

Bouwregels
a In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mag
alleen ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd;
b Gebouwen mogen niet worden gebouwd;
c De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m.

20.3

Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 20.2 voor
het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van
de beheerder van de watergang.

20.4

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Omgevingsvergunningplichtige werken
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 20.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen
en ophogen van gronden;
b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, parkeervoorzieningen
en andere oppervlakteverhardingen;
c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
d het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.
Verlening
Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen
van de beheerder van de watergang.
Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is nodig voor:
a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud
en beheer betreffen;
b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het
tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op
grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

20.4.1

20.4.2

20.4.3
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Artikel 21

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

Artikel 22

Algemene bouwregels
Bestaande maatvoering

22.1

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of
afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan,
geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand in afwijking
daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.

22.2

In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met
het bepaalde in de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot
stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking daarvan als
maximaal toegestaan.

22.3

Het bepaalde in artikel 22.1 met betrekking tot de bestaande oppervlakte is niet van
toepassing in geval van sloop van bestaande bijgebouwen binnen de bestemming
Wonen - Dorpsgebied.

Artikel 23

Algemene gebruiksregels

23.1

In die gevallen dat de omvang van het bestaande gebruik groter is dan is toegestaan
op grond van deze regels, geldt de bestaande omvang als maximaal toegestaan.

23.2

Tot een gebruik in strijd met het wonen in een woning wordt niet begrepen het gebruik
van de woning voor inwoning, met dien verstande dat:
a er geen tweede woning mag ontstaan;
b voor inwoning geen aparte aansluitingen op nutsvoorzieningen mogen worden
aangelegd;
c het gedeelte dat wordt aangewend voor inwoning direct moet aansluiten aan de
woning en een onderlinge verbinding/doorgang hebben met de woning. Een zogenaamd tussenlid en verbinding buitenom is niet toegestaan.
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Artikel 24

Algemene afwijkingsregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels ten aanzien van de
volgende onderwerpen:
a het overschrijden van aanduidingsgrenzen en bouwgrenzen, met dien verstande
dat de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak maximaal
10% van de oppervlakte van de aanduiding dan wel van het bouwvlak mag bedragen;
b de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken, geen ge2
bouwen zijnde, met een oppervlakte van ten hoogste 25 m , een inhoud van ten
3
hoogste 70 m en een hoogte van maximaal 5 m, ten dienste van openbaar nut,
zoals schakelhuisjes, transformatorhuisjes, wachthuisjes, straatmeubilair, telefooncellen en kabelverdeelkasten;
c de bouw van balkons, luifels, bordessen, pergola's en dergelijke bouwwerken, met
dien verstande dat balkons geen grotere diepte mogen hebben dan 1,50 m;
d het bouwen van antennes waarvan de bouwhoogte ten hoogste 25 m mag bedragen;
e het veranderen van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken met ten
hoogste 10%, met dien verstande dat deze regel niet wordt toegepast in samenloop met een bijzondere afwijkingsregel;
f mantelzorg voor een grotere gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen, met dien
verstande dat:
1 mantelzorg in vrijstaande bijgebouwen niet is toegestaan, met dien verstande
dat dit wel is toegestaan in een voor de mantelzorg geplaatste unit;
2
2 de uitbreiding op zij- en/of achtererf niet meer bedraagt dan 50 m .

Artikel 25
25.1
25.1.1

25.1.2

25.1.3

Algemene aanduidingsregels
Geluidzone - industrie
Aanduidingomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’ zijn, behalve voor
de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als
bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder.
Bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen, mogen geen
nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd.
Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 25.1.2
voor het bouwen van nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van deze woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen
de daarvoor geldende waarde niet overschrijdt.
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Artikel 26

Algemene wijzigingsregels

26.1

Wro-zone - wijzigingsgebied 1
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 1’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal woningen ter plaatse bedraagt niet meer dan 4;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 9 m en 15 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d er mag pas gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid wanneer er
geen milieuhygiënische belemmeringen bestaan vanwege de milieusituatie van
omliggende bedrijven zoals het agrarisch bedrijf aan de Lageweg 17;
e het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.

26.2

Wro-zone - wijzigingsgebied 2
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 2’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal woningen ter plaatse bedraagt niet meer dan 2;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 9 m en 15 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.

26.3

Wro-zone - wijzigingsgebied 3
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 3’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal toe te voegen woningen bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.

26.4

Wro-zone - wijzigingsgebied 4
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 4’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal toe te voegen woningen bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.
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26.5

Wro-zone - wijzigingsgebied 5
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 5’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal toe te voegen woningen bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 9 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.

26.6

Wro-zone - wijzigingsgebied 6
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 6’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal toe te voegen woningen bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d er mag pas gebruik worden gemaakt van de Wro-zone - wijzigingsgebied wanneer
er geen milieuhygiënische belemmeringen bestaan van het bedrijf aan de Grevenshofsweg 2-2a;
e het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.

26.7

Wro-zone - wijzigingsgebied 7
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 7’ gelden de volgende voorwaarden:
a de bestemming kan gewijzigd worden in Wonen - Dorpsgebied, waarbij het totale
aantal toe te voegen woningen niet meer bedraagt dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d er mag pas gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid wanneer er
geen milieuhygiënische belemmeringen bestaan vanwege de milieusituatie van
omliggende bedrijven zoals het bedrijf aan de Zuiderzeestraatweg 88;
e het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.

26.8

Wro-zone - wijzigingsgebied 8
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 8’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal toe te voegen woningen bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.
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26.9

Wro-zone - wijzigingsgebied 9
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 9’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal woningen ter plaatse bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen
dan respectievelijk 9 m en 15 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d het ontwerpbesluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd;
e er mag pas gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid wanneer er
geen milieuhygiënische belemmeringen bestaan vanwege de milieusituatie van
omliggende bedrijven, zoals het agrarisch bedrijf aan de Molenweg 15.

26.10

Wro-zone - wijzigingsgebied 10
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 10’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal toe te voegen woningen bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.

26.11

Wro-zone - wijzigingsgebied 11
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 11’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal toe te voegen woningen bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 9 m en 15 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd;
e er mag pas gebruik worden gemaakt van de Wro-zone - wijzigingsgebied wanneer
er geen milieuhygiënische belemmeringen bestaan vanwege de milieusituatie van
omliggende bedrijven zoals het bedrijf aan de Molenweg 12.

26.12

Wro-zone - wijzigingsgebied 12
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 12’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal toe te voegen woningen bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 9 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d er mag pas gebruik worden gemaakt van de Wro-zone - wijzigingsgebied wanneer
er geen milieuhygiënische belemmeringen meer bestaan van het bedrijf aan de
Kleine Varenweg 4;
e het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.
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26.13

Wro-zone - wijzigingsgebied 13
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 13’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal woningen ter plaatse bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen
dan respectievelijk 8m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m.

26.14

Wro-zone - wijzigingsgebied 14
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 14’ gelden de volgende voorwaarden:
a de bestemming kan gewijzigd worden in Wonen - Dorpsgebied, waarbij het totale
aantal toe te voegen woningen niet meer bedraagt dan 3;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d Er mag pas gebruik worden gemaakt van de Wro-zone - wijzigingsgebied wanneer
er geen milieuhygiënische belemmeringen meer bestaan van de bedrijven aan de
Zuiderzeestraatweg 183 en Wijtgraaf 10a;
e het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.

26.15

Wro-zone - wijzigingsgebied 15
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 15’ gelden de volgende voorwaarden:
a het totale aantal toe te voegen woningen bedraagt niet meer dan 1;
b de breedte en de diepte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8 m en 12 m;
c de goot- en de bouwhoogte van de nieuw toe te voegen woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 9 m;
d het ontwerp-besluit voor het wijzigingsplan mag niet voor 1 januari 2014 ter visie
worden gelegd.

26.16

Wro-zone - wijzigingsgebied 16
Ten aanzien van ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 16’ gelden de volgende voorwaarden:
a de bestemming van het perceel kan gewijzigd worden naar de bestemming horeca
(categorie 1 en 2);
b het bouwvlak wordt opgenomen zoals aangegeven op de als bijlage 3 bij de regels
behorende kaart met nummer rb_NL.IMRO.0243.BP00050-0003;
c het totale bouwvlak mag na wijziging niet voor meer dan 40% worden bebouwd;
d de goot- en de bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 9 m.

26.17

Wijziging als bedoeld in lid 26.1 tot en met 26.16 mag uitsluitend plaatsvinden indien:
a voldaan kan worden aan de in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan opgenomen parkeernormen;
b door middel van een watertoets is aangetoond dat de waterhuishouding op aanvaardbare wijze wordt vormgegeven;
c wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, archeologie alsmede flora en fauna;
d de economische haalbaarheid is verzekerd.
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Artikel 27

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

27.1

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

27.2

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

Artikel 28

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011.
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Bijlage 1: Staat van horeca-activiteiten
Categorie 1 'lichte horeca'
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend
(vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden:
1a
aan de detailhandel verwante horeca:
 automatiek;
 broodjeszaak;
 cafetaria;
 croissanterie;
 koffiebar;
 lunchroom;
 ijssalon;
 snackbar;
 tearoom;
 traiteur;
1b
overige lichte horeca:
 bistro;
 restaurant;
1c

bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking:
 bedrijven in subcategorie 1a en 1b met een bedrijfsvloeroppervlakte van meer
2
dan 250 m ;
 restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (onder andere chinees, pizzeria),
uitgezonderd drive-in-/fastfoodrestaurants (onder andere McDrive) en andere
bezorg- en afhaalservices, die in hoofdzaak afhankelijk zijn van hun aanrijfunctie.

Categorie 2 'middelzware horeca'
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht zijn geopend en die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken:
 bar;
 bierhuis;
 biljartcentrum;
 café;
 hotel;
 proeflokaal;
 shoarma/grillroom;
 zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek/dansevenementen).

Categorie 3 'zware horeca'
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens
een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving
met zich mee kunnen brengen:
 dancing;
 discotheek;
 nachtclub;
 partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek/dansevenementen)

Bijlage 2: Staat van bedrijfsactiviteiten
SBI-CODE

CATEGORIE

OMSCHRIJVING
nummer

2008

01

-

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

016

0

Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

016

2

- algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m 2

B

016

4

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m2

B

KI-stations

B

0162
10, 11

-

10, 11

-

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

101, 102

0

Slachterijen en overige vleesverwerking:

101

6

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m2

B

2

B

1052

2

Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m

1071

1

Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, charge-ovens, v.c.< 7.500 kg meel/week

10821

0

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

10821

3

- Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m 2

10821

6

1102 t/m 1104

- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m

2

Vervaardiging van wijn, cider e.d.

13

-

13

-

139
139, 143
14

-

14

-

B

B
B
B

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Vervaardiging van textielwaren

B

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

B

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

141

Vervaardiging kleding van leer

B

141

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

C

16

-

16

-

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

162

1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m 2

B

Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

B

162902
58

-

58

-

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

581

Uitgeverijen (kantoren)

A

18129

Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

B

1814

A

Grafische afwerking

A

1814

B

Binderijen

B

1813

Grafische reproduktie en zetten

B

1814

Overige grafische aktiviteiten

B

182

Reproduktiebedrijven opgenomen media

A

20

-

20

-

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2120

0

Farmaceutische produktenfabrieken:

2120

2

- verbandmiddelenfabrieken

23

-

23

-

231

C

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
B

Glasbewerkingsbedrijven

232, 234

0

Aardewerkfabrieken:

232, 234

1

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW

237

0

Natuursteenbewerkingsbedrijven:

237

2

- zonder breken, zeven en drogen p.o. < 2.000 m2

B

Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

B

2391
25

-

25

-

B

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.

251, 331
255, 331
2562, 3311

1a
B1
2

MACH./TRANSPORTMIDD.)
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m 2

B

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m

2

Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2

B
2

B

259, 331

B

26, 28, 33

-

26, 28, 33

-

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

26, 28, 33

A

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie

26, 32, 33

-

26, 32, 33

-

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

26, 32, 33

A

Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie

31

-

31

-

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

9524

2

Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m 2

A

321

Fabricage van munten, sieraden e.d.

B

322

Muziekinstrumentenfabrieken

B

32991

Sociale werkvoorziening

B

36

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m

B

-

36

B0

Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

36

B1

- < 1 MW

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41, 42, 43

-

41, 42, 43

-

BOUWNIJVERHEID

41, 42, 43

3

Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m 2

45, 47

-

45, 47

-

451, 452, 454
B

45205
453
46

B

-

36

45204

B

-

B

B

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven

B

Autobeklederijen

A

Autowasserijen

B

Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires

B

46

-

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

461

Handelsbemiddeling (kantoren)

A

4634

Grth in dranken

C

4635

Grth in tabaksprodukten

C

4636

Grth in suiker, chocolade en suikerwerk

C

4637

Grth in koffie, thee, cacao en specerijen

C

464, 46733

Grth in overige consumentenartikelen

C

46499

0

Grth in vuurwerk en munitie:

46499

1

- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton

4673

0

Grth in hout en bouwmaterialen:

5153

1

- algemeen

C

4673

2

- indien b.o. =< 2000 m2

B

5153.4

4

zand en grind:

46735

6

- indien b.o. =< 200 m2

4674

0

Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154

1

- algemeen

C

4674

2

- indien b.o. =<2.000 m2

B

Grth in overige intermediaire goederen

C

4676

C

B

Grth in machines en apparaten, exclusief machines voor de bouwnijverheid

C

466, 469

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.

C

952

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)

A

466

2

49

-

49

-

493
494

B

Taxibedrijven
1

495
50, 51

VERVOER OVER LAND

Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. =< 1.000 m
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

2

C
B

-

50, 51

-

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

50, 51

A

Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

52

-

52

-

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

5221

1

Autoparkeerterreinen, parkeergarages

C

5222

Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)

A

791

Reisorganisaties

A

5229

Expediteurs, cargadoors (kantoren)

A

53

-

53

-

A

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten

C

61

A

Telecommunicatiebedrijven

A

61

B0

zendinstallaties:

61

B2

- FM en TV

531, 532

41, 68

-

41, 68

-

VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

41, 68

A

Verhuur van en handel in onroerend goed

71

-

B

A

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOE77

-

DEREN

7711

Personenautoverhuurbedrijven

B

7712, 7739

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)

C

773

Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen

C

772

Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

C

62

-

62

-

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

62

A

Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.

A

58, 63

B

Datacentra

B

72

-

72

-

722
74

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

A

-

63, 69t/m71,
73, 74, 77, 78,
80t/m82

-

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

63, 69t/m71,
A

73, 74, 77, 78,
80t/m82

A

Overige zakelijke dienstverlening: kantoren

74203

Foto- en filmontwikkelcentrales

C

82992

Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

A

84

-

84

-

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN

84

A

Openbaar bestuur (kantoren e.d.)

A

Brandweerkazernes

C

8425
85

-

96

-

96

-

OVERIGE DIENSTVERLENING

96013

A

Wasverzendinrichtingen

B

96013

B

Wasserettes, wassalons

A

Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten

A

Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra

A

Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden

B

Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

A

9602
9603

0

9313, 9604
9609

B

Bijlage 3: Bijlage bij regels artikel 26.16

