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Verbeelding met legenda

1
Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen

1.1

plan
het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen;

1.2

bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0166.00991013-VB01 met de bijbehorende regels;

1.3

verbeelding
de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen ruimtelijke informatie;

1.4

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

1.5

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

1.6

aaneengesloten woningen
twee of meer woningen met de hoofdgebouwen aaneengebouwd;

1.7

aannemingsbedrijf
bedrijf gericht op het realiseren en coördineren van bouwactiviteiten en onderhoudsactiviteiten;

1.8

aan-huis-verbonden beroep
een beroep dat door de bewoner in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie vergelijkbaar is, zoals een kledingmakerij, kantoor aan huis, (para-)medische hulpverlening en andere daarmee vergelijkbare activiteiten, waarbij in ieder geval seksinrichtingen en internethandel zijn
uitgesloten;

1.9

agrarisch bedrijf
een bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van het telen
van gewassen en/of het houden van dieren;

1.10

agrarisch loonbedrijf
een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overwegend arbeid wordt verricht ter productie of
levering van goederen of diensten ten behoeve van agrarische bedrijven;

1.11

archeologische deskundige
de gemeentelijk (beleids)archeoloog of een andere door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische
monumentenzorg;
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1.12

archeologische waarde
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende
overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.13

archeologisch onderzoek
onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven
en/of begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College
voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 45 MW en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse
Archeologie;

1.14

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

1.15

bebouwingspercentage
een in de regels of op de verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van het
deel van het bouwvlak aangeeft dat mag worden bebouwd;

1.16

bed and breakfast
het bieden door de bewoner van recreatief nachtverblijf in de vorm van logies en ontbijt in of bij een woning, waarbij in de ruimte die gebruikt wordt voor Bed & Breakfast
geen zelfstandige kookgelegenheid aanwezig is;

1.17

bedrijf
elke onderneming of gedeelte van een onderneming, welke een organisatorisch zelfstandige eenheid vormt en als zodanig gericht is op de productie of de afzet van goederen of de verlening van diensten; organisatorisch zelfstandige eenheden als hier
bedoeld, welke door of vanwege de overheid worden geleid, worden voor de toepassing van deze planregels eveneens als bedrijf aangemerkt;

1.18

bedrijfsgebouw
een gebouw dat noodzakelijk is voor de uitoefening van ter plaatse toegestane (bedrijfs-)activiteiten, hieronder wordt geen bedrijfs- of dienstwoning verstaan;

1.19

bedrijfswoning
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, bedoeld voor één huishouden van
personen, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.20

begane grondlaag
de eerste op, of nagenoeg op, het maaiveld gelegen bouwlaag van een gebouw, niet
zijnde onderbouw;

1.21

bestaand
a bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het
plan bestaat of wordt gebouwd overeenkomstig het voorheen geldend bestemmingsplan dan wel overeenkomstig een verleende omgevingsvergunning, dan wel
nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, waarvoor de
aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;
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b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldend bestemmingsplan dan wel een verleende omgevingsvergunning;
1.22

bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.23

bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.24

bijbehorend bouwwerk
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de
grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.25

bijgebouw
een gebouw dat zowel in bouwkundige als in functionele zin ondergeschikt is aan en
ten dienste staat van een hoofdgebouw;

1.26

bos
een begroeiing die voornamelijk uit bomen bestaat met de daarbij behorende ondergroei van planten en struiken. De begroeiing kan de vorm hebben van een natuurlijk
bos, productiebos of recreatief bos;

1.27

botenhuis
een bouwwerk gebouwd in of op het water ten behoeve van de stalling van boten;

1.28

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

1.29

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

1.30

bouwperceelgrens
de grens van een bouwperceel;

1.31

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

1.32

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;

1.33

bovengrens waterkering
afgewerkt maaiveld op de klimaatdijk als bedoeld in bijlage 6 van de planregels.
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1.34

bruto-vloeroppervlakte (b.v.o)
de som van de binnenwerks gemeten vloeroppervlakten van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw;

1.35

congrescentrum
de bedrijfsmatige exploitatie van zaalaccommodatie ten behoeve van congressen en
seminars;

1.36

cultuurhistorische waarden
de waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en
structuren, die uitdrukking geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik
door de mens in de loop van die geschiedenis;

1.37

dagrecreatie
verblijf buiten de woning voor recreatieve doeleinden zonder dat er een overnachting
mee gepaard gaat;

1.38

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

1.39

dienstverlening
het verlenen van commerciële en/of maatschappelijke diensten aan derden;

1.40

extensieve recreatie
die vormen van openluchtrecreatie, waarbij vooral het landschap of bepaalde aspecten daarvan worden beleefd, zoals wandelen, fietsen en varen, waarbij relatief weinig
recreanten aanwezig zijn per oppervlakte-eenheid en die plaatsvinden in een gebied
met daarbij behorende voorzieningen zoals paden en steigers;

1.41

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

1.42

gestapelde woningen
boven elkaar of nagenoeg boven elkaar gebouwde woningen;

1.43

grondgebonden agrarisch bedrijf
een agrarisch bedrijf waarvan de bedrijfsvoering volledig of nagenoeg volledig is gericht op het gebruik maken van grond als productiemiddel;

1.44

grondgebonden agrarisch gebruik
agrarisch gebruik waarvan de bedrijfsvoering volledig of nagenoeg volledig is gericht
op het gebruik maken van grond als productiemiddel, dan wel hobbymatig agrarisch
gebruik;

1.45

grootschalige detailhandel
detailhandel die vanwege de omvang en de aard van de gevoerde artikelen een groot
2
bebouwd oppervlak van minimaal 1.000 m nodig heeft voor de uitstalling;

SAB

6

1.46

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

1.47

hoofdverblijf
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat naar constructie en inrichting geschikt is voor de permanente huisvesting van één persoon, een gezin of een hiermee
gelijk te stellen groep personen;

1.48

hoofdwortelgestel
het wortelgestel met aanhangende grond van een groenvoorziening die in volwassen
toestand bij omwaaien loskomt;

1.49

horeca, categorie 1
vormen van horeca gericht op het bereiden of verstrekken van etenswaren voor consumptie ter plaatse en welke qua openingstijden nagenoeg aansluiten bij winkelvoorzieningen. Hieronder worden in ieder geval verstaan een broodjeszaak, croissanterie,
bistro, crêperie, lunchroom, koffie-/theehuis, koffiebar, tearoom of ijssalon;

1.50

horeca, categorie 2
vormen van horeca gericht op het bereiden of verstrekken van etenswaren voor consumptie ter plaatse en voor elders dan ter plaatse, welke qua openingstijden afwijken
van de openingstijden van winkelvoorzieningen, in die zin dat ze ook in de avonduren
zijn geopend. Hieronder worden in ieder geval verstaan een hotel, restaurant, traiteur,
cafetaria, snackbar, grillroom, shoarmazaak, fast-foodrestaurant, automatiek, snelbuffet of proeflokaal;

1.51

horeca, categorie 3
vormen van horeca gericht op het verstrekken van dranken of het ten gehore brengen
van muziek en gelegenheid geven tot dansen met een dansvloeroppervlak kleiner dan
2
10 m , zoals een bar-dancing, café, bar of bierhuis. Een biljartcentrum en zaalverhuur
voor feesten en partijen worden ook tot deze categorie gerekend;

1.52

horeca, categorie 4
vormen van horeca gericht op het verstrekken van dranken of het ten gehore brengen
van muziek en gelegenheid geven tot dansen met een dansvloeroppervlak groter dan
2
10 m , zoals een discotheek;

1.53

inlaat
een voorziening om water een gebied binnen te laten stromen;

1.54

intensieve veehouderij
een agrarisch bedrijf gericht op het houden van dieren in gebouwen;
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1.55

kampeermiddel
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel
enig ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan
wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is
waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning is vereist;

1.56

kantoor
voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en
geholpen;

1.57

kleinschalige bedrijfsmatige activiteit
de in bijlage 2 (Bedrijvenlijst ontleend aan de brochure Bedrijven en Milieuzonering
VNG) vermelde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving
daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een
woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.58

kleinschalige horeca
een horecavoorziening die uitsluitend tot hoofddoel heeft het verstrekken van nietalcoholische dranken en versnaperingen, zoals een theeschenkerij en dergelijke;

1.59

land-art
beeldende kunst waarbij kunstzinnig bedoelde ingrepen in het landschap zijn aangebracht al dan niet in combinatie met extensieve recreatie;

1.60

landschappelijke waarde
de aan een gebied toebehorende waarde die wordt gekenmerkt door de onderlinge
samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur ter plaatse van
het waarneembare deel van het aardoppervlak van dat gebied;

1.61

lawaaisport
een sportactiviteit waarbij motorisch of mechanisch geluid wordt geproduceerd dat zodanig is dat het omgevingslawaai wordt overschreden, waaronder in ieder geval begrepen de rallysport, motorsport, (model)vliegsport; de jachtsport wordt hier niet onder
begrepen;

1.62

leisure
een publieksgerichte commerciële voorziening op het terrein van vermaak, cultuur en
sport, waaronder in ieder geval wordt verstaan: bowling, bioscoop, lasergamecentrum,
snookercentrum, amusementscentrum, kinderattracties, klimcentrum, skateskeelercentrum, sauna/beautycentrum en zonnebankcentrum met de daarbij behorende ondersteunende horeca, met uitzondering van een gokhal en een casino;

1.63

ligplaats
de ruimte die door een plezier- of vrachtvaartuig, al dan niet met tussentijdse onderbrekingen, wordt ingenomen, waarbij het vaartuig gedurende het gebruik van de ligplaats direct met het land is verbonden;
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1.64

maatschappelijke voorziening
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten
behoeve van niet-commerciële dienstverlening, daaronder tevens zorgwoningen begrepen, als ook ondergeschikte kantoren, detailhandel en horeca ten dienste van deze
voorzieningen;

1.65

natuurlijke waarden
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge
samenhang, voorkomende in dat gebied;

1.66

normale onderhoud en/of de normale exploitatie
het onderhoud en/of de exploitatie, dat in verband met alle ter plaatse voorkomende
bestemmingen en aanduidingen regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en
gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming dan wel
aanduiding behoren;

1.67

omgevingsvergunning
een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;

1.68

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.69

onderkomen
een voor verblijf geschikte voorziening, waaronder begrepen een al dan niet aan zijn
bestemming onttrokken voer- of vaartuig, ark, caravan, woon- of stacaravan, chalet
alsmede een tent;

1.70

ondergeschikte horeca
horeca waarbij de horeca-activiteit ondersteunend is aan de hoofdactiviteit;

1.71

ondergeschikte detailhandel
niet-zelfstandige detailhandel, uitsluitend zijnde detailhandel die wordt of is gerealiseerd ondersteunend aan de hoofdfunctie en daar naar oppervlakte en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is;

1.72

onderstation
een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. Het maakt een
verbinding tussen twee of meerdere hoogspanningsnetten of vormt een aansluitingspunt op het hoogspanningsnet;

1.73

particulier opdrachtgeverschap
situatie dat de burger of een groep van burgers -in dat laatste geval georganiseerd als
rechtspersoon zonder winstoogmerk- volledig juridische zeggenschap heeft over en
verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw
van de eigen woning;

SAB

9

1.74

peil
a het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte
bouwterrein;
b voor een bouwwerk op een bouwperceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de
weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
c voor een bouwwerk op een bouwperceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan
de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
d indien in of op het water, dan wel indien binnen de bestemming Natuur voor zover
tevens bestemd als Waterstaat – Waterstaatkundige functie, wordt gebouwd: het
Nieuw Amsterdams Peil;
e in gevallen, waarin aan een dijk wordt gebouwd wordt als peil beschouwd de gemiddelde hoogte van het afgewerkt terrein ter plaatse van de gevel waarin de
hoofdtoegang is gesitueerd
f in afwijking van het bepaalde onder a tot en met e is peil ter plaatse van de aanduiding „specifieke bouwaanduiding – peilmeetvlak‟, NAP + 1,5 m;

1.75

permanente bewoning
bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;

1.76

productiegebonden detailhandel
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de
productiefunctie;

1.77

seksinrichting
de 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 seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub, al dan niet in combinatie met
elkaar;

1.78

sluis
waterbouwkundig werk waardoor twee wateren met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht en van elkaar worden gescheiden;

1.79

sociale koopwoning
een woning, zoals bedoeld in art. 1.1.1 lid 1 sub e Besluit ruimtelijke ordening met een
koopprijs vrij op naam van maximaal €182.000,- (prijspeil 1-1-2013);

1.80

stacaravan
een mobiele verblijfseenheid ingericht en bestemd voor recreatief nachtverblijf, dat in
verband met de afmetingen, samenstelling, inrichting en uiterlijk aanzien en gelet op
de mate van mobiliteit niet kan worden aangemerkt als een mobiel kampeermiddel om
achter een personenauto deel te nemen aan het verkeer;

1.81

streekeigen verkoop
het te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van agrarische producten aan particulieren, bij wijze van neventak van een agrarisch bedrijf, voor zover deze agrarische
SAB
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producten op het eigen bedrijf/in de regio zijn geteeld en hooguit op ambachtelijke wijze op het eigen bedrijf/in de regio zijn verwerkt of bewerkt;
1.82

talud
schuine vlak tussen het maaiveld en de bovenkant van de dijk of kade inclusief eventuele tussenliggende horizontale vlakken;

1.83

terras

een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel van een horecabedrijf
waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken
kunnen worden geschonken of spijzen worden genuttigd voor directe consumptie ter
plaatse;
1.84

verblijfsrecreatie
recreatief nachtverblijf voor een korte aaneengesloten periode van korter dan 2
maanden, waarbij wordt overnacht in kampeermiddelen, stacaravans, chalets of recreatiewoningen, uitsluitend door diegenen die hun hoofdverblijf zoals bedoeld in de
elders hebben;

1.85

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;

1.86

voorgevelrooilijn
de lijn, welke aansluit aan de ligging van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen en een zo gelijkmatig beloop overeenkomstig de weg heeft;

1.87

vrijstaande woning
woning waarvan het hoofdgebouw niet aan het hoofdgebouw van een andere woning
is gebouwd;

1.88

woning
een (gedeelte van een) gebouw, een complex van ruimten, dat dient voor de huisvesting van één huishouden;

1.89

waterhuishoudkundige voorzieningen
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer,
waterberging, hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit zoals duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc.;

1.90

woonwagen
een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats
en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst;

1.91

zelfstandige bewoning
gebruik van een (gedeelte van een) gebouw als woning;
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1.92

zorgboerderij
een zorginstelling waar mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
begeleid locatiegebonden agrarisch of landschappelijk georiënteerde werkzaamheden
verrichten;

1.93

zorgwoning
woning geschikt voor mensen met een zorg- dan wel begeleidingsvraag.
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Artikel 2

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

2.1

de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeibord, of
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.2

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

2.3

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 bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.4

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.
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2
Artikel 3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Bestemmingsomschrijving
Agrarisch
Bestemmingsomschrijving
Algemeen
De voor “Agrarisch” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a grondgebonden agrarisch gebruik;
b de instandhouding en ontwikkeling van landschappelijke en cultuurhistorische
waarden en de instandhouding van bestaande kavelpatronen en slotenstructuur ter
plaatse van de aanduiding „landschapswaarden‟;
c voet- en fietspaden, alsmede ontsluitingsvoorzieningen voor nooddiensten, ter
plaatse van de aanduiding „pad‟;
d een sluis ten behoeve van het waterverkeer en een brug ten behoeve van het
wegverkeer ter plaatse van de aanduiding „sluis‟;
e een gemaal ter plaatse van de aanduiding „gemaal‟;
f een jachthaven ter plaatse van de aanduiding „jachthaven‟;
g water en voorzieningen voor de waterhuishouding ter plaatse van de aanduiding
„water‟;
met daarbij behorende extensieve recreatie, groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
Bedrijfswoningen
Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.
Bouwregels
Gebouwen
Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat de goot- en bouwhoogten niet meer mogen bedragen dan is aangegeven
ter plaatse van de aanduiding „maximale goothoogte (m), maximale bouwhoogte (m).
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming mogen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regel:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
dan 2,5 m bedragen.
Sluis
In afwijking van het bepaalde in 3.2.1 mogen ter plaatse van de aanduiding „sluis‟ tevens bouwwerken (incl. gebouwen) worden gebouwd ten behoeve van de sluis en
brug met een bouwhoogte van niet meer dan 12 m en wegdek op maximaal 6 meter
+NAP.
Gemaal
In afwijking van het bepaalde in 3.2.1 mogen ter plaatse van de aanduiding „gemaal‟
tevens bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van een gemaal met inachtneming
van de volgende regels:
a de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
b de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m.
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3.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' bij de toepassing van de bouwregels nadere eisen te stellen in verband met het
behoud van het gemaal alsmede van de gemaaltechniek. Deze nadere eisen dienen
betrekking te hebben op:
a de gevelindeling van gebouwen;
b de situering en omvang (lengte-, breedte- en hoogteverhouding) van nieuw op te
richten bebouwing;
c de nokrichting van de kappen van gebouwen;
teneinde een verantwoorde stedenbouwkundige samenhang van de bebouwing onderling te verzekeren.

3.4

Specifieke gebruiksregels

3.5

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘landschapswaarden’ mogen uitsluitend worden gebruikt voor grasland. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
Verbod aantasting landschapswaarden
Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding „landschapswaarden‟ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het aanbrengen van andere agrarische teelten of gewassen anders dan grasland;
b het zaaien of inplanten van bomen en/of andere houtopstanden, met uitzondering
van gronden ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟;
c het ontgronden, afgraven, egaliseren of ophogen van gronden;
d het graven, vergraven, verbreden of dempen van watergangen en poelen;
e het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of
apparatuur, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen uitsluitend ten behoeve van de aansluiting van gebouwen op het openbare voorzieningennet.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 3.5.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
Afwegingskader
De in 3.5.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de
werken of werkzaamheden of door de direct of indirect te verwachten gevolgen daarvan geen onevenredig nadeel ontstaat voor de landschappelijke en cultuurhistorische
waarden van het gebied.
Verbod aantasting houtsingel
Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟ zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning bomen en/of houtgewas te kappen en/of
rooien.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 3.5.4 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5
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3.5.6

Afwegingskader
De in 3.5.4 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de
werken of werkzaamheden of door de direct of indirect te verwachten gevolgen daarvan geen onevenredig nadeel ontstaat voor de landschappelijke waarden van het gebied.
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Artikel 4
4.1

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Agrarisch - Agrarisch bedrijf
Bestemmingsomschrijving
De voor “Agrarisch - Agrarisch bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a grondgebonden agrarische bedrijven, waarbij geldt dat niet meer dan één bedrijf
aanwezig mag zijn per bestemmingsvlak;
b een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf en/of een veehandelsbedrijf ter plaatse
van de aanduiding „intensieve veehouderij‟, waarbij geldt dat niet meer dan één
bedrijf aanwezig mag zijn per bestemmingsvlak;
met daaraan ondergeschikt:
c het gebruik van gebouwen en/of gronden tot een totale maximale bruto2
vloeroppervlakte van 40 m voor:
1 bed&breakfast;
2 beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis als genoemd in Bijlage 7 Lijst
beroep en bedrijf aan huis, dan wel beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten die
naar aard en omvang gelijk zijn te stellen;
3 de verkoop van streekeigen producten;
4 kleinschalige horeca;
met daarbij bijbehorende bouwwerken, agrarische cultuurgronden, tuinen, erven, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
Bouwregels
Algemeen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde
ten dienste van deze bestemming worden gebouwd.
Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:
a de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6,5 m en
10 m;
b bedrijfsgebouwen mogen niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding „erf‟.
Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a per bedrijf mag slechts één bedrijfswoning worden gebouwd;
b een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd, indien vaststaat dat binnen
hetzelfde bestemmingsvlak een of meer andere gebouwen ten behoeve van het
betreffende agrarische bedrijf worden of zijn gebouwd;
3
c de inhoud mag niet meer dan 750 m bedragen;
d de goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan respectievelijk 6,5 m en 10 m bedragen;
e bedrijfswoningen mogen niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding „erf‟.
Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding „erf‟
mag niet meer dan 20 m2 bedragen;
b de goot- en bouwhoogte van een bijgebouw mogen niet meer dan respectievelijk 3
m en 5 m bedragen;
c de afstand tot de bestemmingsgrens bedraagt minimaal 3 m.
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4.2.5

Andere bouwwerken
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden hiernaast de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,50 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de goot- en bouwhoogte van mestsilo‟s mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 5,50 m en 7 m;
c de bouwhoogte van sleufsilo‟s mag niet meer bedragen dan 2,50 m;
d de bouwhoogte van overige silo‟s mag niet meer bedragen dan 12 m;
e in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedragen.

4.3

Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt
van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a van bouwwerken, met uitzondering van de bedrijfswoning, voor permanente bewoning;
b van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
c van de gronden en bouwwerken voor handel en/of bedrijfsactiviteiten anders dan
ten behoeve van het agrarisch bedrijf;
d van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering.

4.4

Afwijken van de gebruiksregels
a Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
4.1 ten behoeve van de volgende nevenactiviteiten, mits de agrarische functie op
het perceel als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar blijft:
1 het plaatsen van ten hoogste 25 kampeermiddelen, niet zijnde sta-caravans;
2 het medegebruik van de gebouwen als toonzaal, expositieruimte of de uitoefening van aan huis verbonden beroepen dan wel kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten met dien verstande dat:
2
de hiervoor aangewende oppervlakte niet meer dan 150 m mag bedragen;
detailhandel niet is toegestaan, behoudens streekeigen detailhandel;
3 zorgboerderij voor dagbesteding;
4 de huisvesting van twee huishoudens ten behoeve van inwoning, met dien verstande dat dit niet mag leiden tot twee afzonderlijke woningen;
b Een omgevingsvergunning op grond van lid a wordt slechts verleend, wanneer
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1 de ruimtelijke samenhang tussen de bebouwing;
2 de woonsituatie;
3 de verkeers- en parkeersituatie;
4 de sociale veiligheid;
5 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

4.5

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen de gronden ter plaatse van de aanduiding „wrozone - wijzigingsgebied 1‟ wijzigen van “Agrarisch - Agrarisch bedrijf” naar de bestemmingen “Wonen”, “Tuin” en/of “Maatschappelijk”, met dien verstande dat:
a het agrarische bedrijf ter plaatse is beëindigd;
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b het bestemmingsvlak niet wordt vergroot;
c de milieutechnische uitvoerbaarheid is aangetoond;
d geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Artikel 5
5.1

5.2
5.2.1

5.2.2

5.3
5.3.1

Bedrijf
Bestemmingsomschrijving
De voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a de uitoefening van een aannemingsbedrijf, weg- en waterbouw en/of agrarisch
loonwerkbedrijf met bijbehorende opslag, met dien verstande dat ter plaatse van
de aanduiding „kantoor‟ uitsluitend gebouwen zijn toegestaan ten behoeve van ondersteunende kantoren;
b een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding „bedrijfswoning‟;
c uitsluitend houtopstanden en overige groenvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟;
met daarbij behorende bouwwerken, tuinen, erven, parkeervoorzieningen, water en
waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.
Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van de bestemming worden
gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak dien verstande dat per bestemmingsvlak ten hoogste één bedrijf zich mag vestigen;
b de goot- en bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak, mogen niet meer
bedragen dan 6,5 m respectievelijk 10 m;
c het bebouwingspercentage van een bouwvlak bedraagt maximaal de ter plaatse
van de aanduiding „maximum bebouwingspercentage‟ aangegeven percentage,
met dien verstande dat voor zover geen bebouwingspercentage is opgenomen, het
bebouwingspercentage van het bouwvlak maximaal 100% bedraagt;
d buiten het bouwvlak zijn bijgebouwen bij de bedrijfswoning toegestaan met een:
2
1 gezamenlijke oppervlakte van 20 m ;
2 maximale goothoogte van 3;
3 maximale bouwhoogte van 5 m;
4 minimale afstand tot de bestemmingsgrens van 3 m.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van
de bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,5 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het
bouwvlak mag niet meer bedragen dan 10 m;
c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 2 m.
Afwijken van de gebruiksregels
Ander bedrijf
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1 voor
het toestaan van een andersoortig bedrijf, mits het bedrijf is opgenomen in categorie 1
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in bijlage 1 dan wel het een
bedrijf betreft dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het
veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in categorie 1.
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5.3.2

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

Afwegingskader
Een omgevingsvergunning op grond van 5.3.1 wordt slechts verleend, wanneer geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a de ruimtelijke samenhang tussen de bebouwing;
b de woonsituatie;
c de verkeers- en parkeersituatie;
d de sociale veiligheid;
e de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod aantasting houtsingel
Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟ zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning bomen en/of houtgewas te kappen en/of
rooien.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 5.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
Afwegingskader
De in 5.4.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de
werken of werkzaamheden of door de direct of indirect te verwachten gevolgen daarvan geen onevenredig nadeel ontstaat voor de landschappelijke waarden van het gebied.
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Artikel 6
6.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1
6.3.2

6.3.3

6.4

Gemengd - 1
Bestemmingsomschrijving
De voor “Gemengd - 1” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat voorzieningen bestemd
voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten niet zijn toegestaan;
b dienstverlening;
c land-art;
d horeca tot en met categorie 2;
e ondergeschikte detailhandel;
met daarbij behorende bouwwerken, wegen, paden, parkeervoorzieningen, water en
waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.
Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte van gebouwen mag niet meer dan 2.200
2
m bedragen;
b de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 12 m bedragen.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,50 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer
dan 2,5 m bedragen.
Specifieke gebruiksregels
Horeca
2
Het bruto vloeroppervlak ten behoeve van horeca bedraagt maximaal 2200 m .
Ondergeschikte detailhandel
Het bruto vloeroppervlak ten behoeve van ondergeschikte detailhandel bedraagt
2
maximaal 200 m .
Externe veiligheid
Ten aanzien van externe veiligheid wordt voldaan aan het bepaalde in de bijlage 5 Externe veiligheid zoals opgenomen bij deze regels.
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van zelfstandige
detailhandel, met dien verstande dat het bruto vloeroppervlak ten behoeve van detail2
handel mag maximaal 1.000 m bedragen.
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Artikel 7

Gemengd - 2

7.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Gemengd - 2” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat voorzieningen bestemd
voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten niet zijn toegestaan;
b bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen
in de bijlage;
c dienstverlening;
d horeca tot en met categorie 2 en cafés;
e congrescentrum;
f park & ride ten behoeve van maximaal 240 parkeerplaatsen;
g land-art;
met daaraan ondergeschikt:
h kantoren;
i sportvoorzieningen;
j parkeervoorzieningen;
met daarbij behorende bouwwerken, wegen en paden, ontsluitingswegen, water en
waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.

7.2
7.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak;
2
b de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen mag niet meer dan 15.000 m bedragen;
c de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 8 m bedragen, met dien ver2
stande dat de bouwhoogte van maximaal 6.000 m van gebouwen niet meer dan
15 m mag bedragen.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,50 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 15 m bedragen;
c overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

7.2.2

7.3

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a 7.2 onder b voor het toestaan van een gezamenlijke oppervlakte van gebouwen
2
van maximaal 21.000 m , mits dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van de
parkeersituatie;
b 7.2 onder c voor het toestaan van een bouwhoogte van niet meer dan 10 m, mits
het aantal bouwlagen niet meer dan 2 bedraagt.
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7.4
7.4.1

7.4.2

7.5
7.5.1

7.5.2

Specifieke gebruiksregels
Strijdig gebruik
Onder gebruik van gronden in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen
gebruik van gronden voor een gokhal of casino.
Externe veiligheid
Ten aanzien van externe veiligheid wordt voldaan aan het bepaalde in de bijlage Externe veiligheid zoals opgenomen bij deze regels.
Afwijken van de gebruiksregels
Afwijken detailhandel en leisure
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
7.1 voor het toestaan van:
a detailhandel, mits deze functie niet leidt tot een duurzame ontwrichting van de
voorzieningenstructuur;
b leisure;
Voorwaarden omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 7.5.1 mag uitsluitend worden verleend voor zover:
a de nieuwe functie ondersteunend is aan de functies die zijn opgenomen in artikel
7.1 onder a tot en met g;
b deze niet leidt tot een onevenredige aantasting van:
1 de verkeerssituatie;
2 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Artikel 8
8.1

8.2
8.2.1

8.2.2

8.3

Gemengd - 3
Bestemmingsomschrijving
De voor "Gemengd - 3" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a maatschappelijke voorzieningen;
b een zorgboerderij;
c één bedrijfswoning per bestemmingsvlak;
d bed and breakfast;
e verblijfsrecreatie met bijbehorende wellness en vergaderfaciliteiten;
f uitsluitend houtopstanden en overige groenvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟;
g ondergeschikte horeca;
h ondergeschikte detailhandel;
met daarbij behorende bouwwerken, tuinen, erven, parkeervoorzieningen, water en
waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.
Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
3
b de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m ;
c de goot- en bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak, mogen niet meer
bedragen dan 6,5 m respectievelijk 10 m;
d het bebouwingspercentage van een bouwvlak bedraagt maximaal de ter plaatse
van de aanduiding „maximum bebouwingspercentage‟ aangegeven percentage,
met dien verstande dat voor zover geen bebouwingspercentage is opgenomen, het
bebouwingspercentage van het bouwvlak maximaal 100% bedraagt;
e buiten het bouwvlak zijn gebouwen toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte
2
van maximaal 20 m , een maximale goothoogte van 3 en een maximale bouwhoogte van 5 m.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a sleufsilo‟s, silo‟s en mestopslagplaatsen mogen niet worden gebouwd met uitzondering van maximaal één silo met een bouwhoogte van niet meer dan 2,5 m, uitsluitend ten behoeve van een zorgboerderij;
b de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,50 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
c de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
d de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer
bedragen dan 2,5 m.
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' bij de toepassing van de bouwregels nadere eisen te stellen. Deze nadere eisen
dienen betrekking te hebben op:
a de gevelindeling van gebouwen;

SAB

25

b de situering en omvang (lengte-, breedte- en hoogteverhouding) van nieuw op te
richten bebouwing;
c de nokrichting van de kappen van gebouwen;
teneinde een verantwoorde stedenbouwkundige samenhang van de bebouwing onderling te verzekeren.
8.4
8.4.1

8.4.2

8.4.3

Specifieke gebruiksregels
Verblijfsrecreatie met bijbehorende wellness en vergaderfaciliteiten
Het bruto vloeroppervlak ten behoeve van verblijfsrecreatie met bijbehorende wellness
2
en vergaderfaciliteiten bedraagt maximaal 300 m .
Ondergeschikte horeca
Het bruto vloeroppervlak ten behoeve van ondergeschikte horeca bedraagt maximaal
2
150 m .
Ondergeschikte detailhandel
Het bruto vloeroppervlak ten behoeve van ondergeschikte detailhandel bedraagt
2
maximaal 100 m .

8.5

Afwijken van de gebruiksregels
a Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
onder lid 8.1 voor het uitbreiden van de van ondergeschikte detailhandel en/of horeca, met dien verstande dat de Bruto-vloeroppervlakte van:
2
1 ondergeschikte horeca niet meer dan 300 m mag bedragen;
2
2 ondergeschikte detailhandel niet meer dan 200 m mag bedragen;
b Een omgevingsvergunning op grond van lid a wordt slechts verleend, wanneer
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1 de ruimtelijke samenhang tussen de bebouwing;
2 de woonsituatie;
3 de verkeers- en parkeersituatie;
4 de sociale veiligheid;
5 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

8.6

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod aantasting houtsingel
Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟ zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning bomen en/of houtgewas te kappen en/of
rooien.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 8.6.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
Afwegingskader
De in 8.6.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de
werken of werkzaamheden of door de direct of indirect te verwachten gevolgen daarvan geen onevenredig nadeel ontstaat voor de landschappelijke waarden van het gebied.

8.6.1

8.6.2

8.6.3
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8.7
8.7.1

Wijzigingsbevoegdheid
Wijziging naar Wonen
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming om te
zetten naar de bestemming “Wonen” overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, met
inachtneming met de volgende voorwaarden:
a het stuit niet op onevenredige bezwaren vanuit stedenbouwkundig oogpunt;
b de belangen van omwonenden mogen niet onevenredig worden geschaad;
c goede bereikbaarheid is verzekerd.
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Artikel 9

Horeca

9.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Horeca” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a horeca tot en met categorie 4 ter plaatse van de aanduiding „horeca tot en met categorie 4‟;
b een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding „bedrijfswoning‟;
met daarbij behorende terrassen, bouwwerken, wegen, paden, parkeervoorzieningen,
water en waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.

9.2
9.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak;
b De goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding „horeca tot en met categorie 4‟ mag niet meer dan 9,5 respectievelijk 12,5 m bedragen ten opzichte van peil
1,5+NAP.
In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2.1 mogen gebouwen ter plaatse van de
aanduiding „horeca tot en met categorie 4‟ niet worden gebouwd, met dien verstande
dat deze bepaling niet van toepassing is op bestaande gebouwen of op de vervanging
ervan.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,5 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

9.2.2

9.2.3

9.3

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
9.2.2 voor het bouwen van gebouwen overeenkomstig de bouwregels zoals opgenomen in artikel 9.2.1, mits ter plaatse een aanvaardbaar verblijfsklimaat kan worden
gegarandeerd in verband met de waterveiligheid.

9.4

Specifieke gebruiksregels
Het bruto vloeroppervlak ten behoeve van horeca ter plaatse van de aanduiding „ho2
reca tot en met categorie 4‟, mag maximaal 4.850 m bedragen.
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Artikel 10

Natuur

10.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Natuur” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a het behoud, herstel en/of ontwikkeling en versterking van de op deze gronden
voorkomende en/of nieuwe landschappelijke, ecologische en natuurwaarden;
b wegen ten behoeve van bestemmingsverkeer ter plaatse van de aanduiding „ontsluiting‟;
c voet- en fietspaden, alsmede ontsluitingsvoorzieningen voor nooddiensten, ter
plaatse van de aanduiding „pad‟;
d extensieve recreatie ter plaatse van de aanduiding „recreatie‟, inclusief paden;
e een sluis ten behoeve van het waterverkeer en een brug ten behoeve van het
wegverkeer ter plaatse van de aanduiding „sluis‟;
f een tunnel ten behoeve van het spoorverkeer ter plaatse van de aanduiding „tunnel‟;
g een brug ter plaatse van de aanduiding „brug‟;
h een inlaat ter plaatse van de aanduiding „specifieke vorm van waterstaat - inlaat‟;
i een jachthaven ter plaatse van de aanduiding „jachthaven‟ met bijbehorende ligplaatsen, inclusief paden;
j watergangen, waterpartijen, water infiltratievoorzieningen en andere voorzieningen
voor de waterhuishouding, met dien verstande dat water tevens mag worden gebruikt als vaarweg voor zover gelegen binnen 10 m van de gronden met de bestemming Water ter plaatse van de aanduiding „vaarweg‟;
met daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, waaronder duikers en
dammen.

10.2
10.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van windmolens ten behoeve van natuurdoeleinden en waterkwaliteit mag niet meer bedragen dan 10 m;
b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter plaatse van
de aanduiding „recreatie‟ mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten de aanduiding „recreatie‟ mag niet meer bedragen dan 1 m;
d steigers mogen niet worden gebouwd buiten de aanduiding „recreatie‟.
Inlaat
In afwijking van het bepaalde in 10.2.1 en 10.2.2 mogen ter plaatse van de aanduiding
„specifieke vorm van waterstaat - inlaat‟ tevens bouwwerken (incl. gebouwen) worden
gebouwd ten behoeve van een inlaat met een bouwhoogte van niet meer dan 12 m.
Sluis
In afwijking van het bepaalde in 10.2.1 en 10.2.2 mogen ter plaatse van de aanduiding
„sluis‟ tevens bouwwerken (incl. gebouwen) worden gebouwd ten behoeve van de
sluis en brug met een bouwhoogte van niet meer dan 8 m.

10.2.2

10.2.3

10.2.4
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10.2.5

10.2.6

Brug
In afwijking van het bepaalde in 10.2.1 mag ter plaatse van de aanduiding „brug‟ tevens een brug worden gebouwd met een bouwhoogte van niet meer dan 12 m met
een wegdek op maximaal 5,5 meter + NAP.
Tunnel
In afwijking van het bepaalde in 10.2.1 en 10.2.2 mag ter plaatse van de aanduiding
„tunnel‟ tevens een bouwwerk in de vorm van een tunnel worden gebouwd.

10.3

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
10.2.1 en/of 10.2.2 voor de bouw van een bouwwerk in de vorm van een observatiehut‟, met inachtneming met de volgende voorwaarden:
a de bouwhoogte niet meer dan 5 meter mag zijn;
2
b de oppervlakte mag niet meer dan 10 m zijn;
c er mag geen onevenredig nadeel ontstaan voor de landschappelijke of natuurwaarden van het gebied.

10.4
10.4.1

Specifieke gebruiksregels
Onder gebruik van gronden in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:
a gebruik van gronden voor het opslaan,opstellen, al dan niet ten verkoop, lozen,
storten van onbruikbare dan wel aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, materialen, stoffen producten, voer- of vaartuigen of machines;
b gebruik van gronden buiten de aanduiding „recreatie‟ ten behoeve van extensieve
recreatie.

10.5
10.5.1

10.5.2

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming “Natuur” zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas;
b het zaaien of inplanten van bomen en/of andere houtopstanden;
c het ontgronden, afgraven, egaliseren of ophogen van gronden;
d het graven, vergraven, verbreden of dempen van watergangen en poelen;
e het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of
apparatuur, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen uitsluitend ten behoeve van de aansluiting van gebouwen op het openbare voorzieningennet;
f het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 10.5.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
c de aanleg van wegen ter plaatse van de aanduiding „ontsluiting‟;
d de aanleg van wandel- en fietspaden ter plaatse van de aanduidingen „recreatie‟
en „jachthaven‟.
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10.5.3

Afwegingskader
De in 10.5.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de
werken of werkzaamheden of door de direct of indirect te verwachten gevolgen daarvan geen onevenredig nadeel ontstaat voor de landschappelijke of natuurwaarden van
het gebied.
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Artikel 11
11.1
11.1.1

11.1.2

11.2
11.2.1

11.2.2

11.2.3

Recreatie - 1
Bestemmingsomschrijving
Algemeen
De voor “Recreatie - 1” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a recreatie;
b bedrijfsmatige exploitatie van verblijfsrecreatie;
met bijbehorende:
c leisure;
d sportactiviteiten inclusief watersporten, met uitzondering van voorzieningen ten
behoeve van gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren;
e gebouwen ten behoeve van een jachthaven;
f ondergeschikte detailhandel ten behoeve van dag- en verblijfsrecreatie en de
jachthaven;
g ondergeschikte horeca;
h recreatiestrand en terrassen;
i maximaal vier bedrijfswoningen;
j maximaal 125 ligplaatsen ter plaatse van de aanduiding „ligplaats‟;
met daarbij behorende bouwwerken, tuinen, erven, terreinen, wegen, paden, parkeervoorzieningen, sanitaire voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van het onderhoud
en beheer, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.
Zone woningen uitgesloten
In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1.1 zijn ter plaatse van de aanduiding „wonen uitgesloten‟ geen bedrijfswoningen of gebouwen ten behoeve van verblijfsrecreatie toegestaan.
Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 10 m, met dien ver2
stande dat de bouwhoogte van maximaal 3.500 m van gebouwen niet meer dan
15 m mag bedragen;
b de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m;
c het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 5% van het bestemmingsvlak;
3
d de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m bedragen;
e gebouwen mogen niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding „specifieke
bouwaanduiding - bouwwerken uitgesloten‟.
In afwijking van het bepaalde in artikel 11.2.1 mogen gebouwen niet worden gebouwd,
met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is op bestaande gebouwen
of op de vervanging ervan.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,50 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van palen, masten, kranen en haveninstallaties mag niet meer bedragen dan 10 m;
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c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer
bedragen dan 3,5 m.
11.3

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
11.2.2 voor het bouwen van gebouwen overeenkomstig de bouwregels zoals opgenomen in artikel 11.2.1, mits ter plaatse een aanvaardbaar verblijfsklimaat kan worden
gegarandeerd in verband met de waterveiligheid.

11.4
11.4.1

Specifieke gebruiksregels
Oppervlakte bijbehorende functies
Het bruto vloeroppervlak ten behoeve van de functies bedoeld in 11.1.1 onder c tot en
2
met g mag niet meer dan 6.500 m bedragen, met dien verstande dat het bruto vloer2
oppervlak ten behoeve van ondergeschikte horeca niet meer dan 600 m mag bedragen.
Natuurbeschermingsgebied
De gronden ter plaatse van de aanduiding „horeca uitgesloten‟ mogen niet worden gebruikt voor:
a horeca of terrassen;
b lawaaisporten;
c lichtmasten.
Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt
van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a het gebruik van gronden en bouwwerken voor permanente bewoning, met dien
verstande dat deze bepaling niet van toepassing is op bedrijfswoningen zoals bedoeld in artikel 11.1 onder i;
b gebruik van een ligplaats ten behoeve van hetzelfde vaartuig gedurende meer dan
twee achtereenvolgende maanden.

11.4.2

11.4.3

11.5

Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
11.4.2 onder c, mits de lichtmasten niet leiden tot een onevenredige aantasting van de
natuurwaarden van aangrenzende gronden.
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Artikel 12

Recreatie - 2

12.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Recreatie - 2” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a watersportactiviteiten;
b een jachthaven;
c horeca tot en met categorie 2;
met daarbij behorende bouwwerken, tuinen, erven, terreinen, wegen, paden, parkeervoorzieningen, sanitaire voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van het onderhoud
en beheer, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.

12.2
12.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
2
b de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen bedraagt maximaal 200 m ;
c de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 10 m;
d in aanvulling op het bepaalde onder a en b mogen tevens gebouwen worden gebouwd ten behoeve van opslag, installaties en sanitair met een gezamenlijke op2
pervlakte van maximaal 100 m en een maximale bouwhoogte van 3,5 m.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,50 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van palen, masten, kranen en haveninstallaties mag niet meer bedragen dan 10 m;
c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer
bedragen dan 3,5 m.

12.2.2
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Artikel 13

Tuin

13.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Tuin” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
b verhardingen;
c uitsluitend houtopstanden en overige groenvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟.
met daarbij behorende water en waterhuishoudkundige voorzieningen en bouwwerken
geen gebouwen zijnde.

13.2
13.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regel:
a de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 1 m.

13.2.2

13.3

Specifieke gebruiksregels
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a het gebruik van gronden ten behoeve van parkeervoorzieningen voor meer dan
twee auto‟s;
b het gebruik van gronden ten behoeve van ontsluitingsvoorzieningen ter plaatse van
de aanduiding „ontsluiting uitgesloten‟.

13.4

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod aantasting houtsingel
Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟ zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning bomen en/of houtgewas te kappen en/of
rooien.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 13.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
Afwegingskader
De in 13.4.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de
werken of werkzaamheden of door de direct of indirect te verwachten gevolgen daarvan geen onevenredig nadeel ontstaat voor de landschappelijke waarden van het gebied.

13.4.1

13.4.2

13.4.3
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Artikel 14
14.1

14.2
14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.3

Verkeer
Bestemmingsomschrijving
De voor “Verkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a wegen, straten en paden;
b kades, bruggen en tunnels;
c groenvoorzieningen en bermen;
d water, watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
e parkeervoorzieningen;
f land-art;
g een sluis ten behoeve van het waterverkeer en een brug ten behoeve van het
wegverkeer ter plaatse van de aanduiding „sluis‟;
h een inlaat ten behoeve van de afvoer van water ter plaatse van de aanduiding
„specifieke vorm van waterstaat - inlaat‟;
i een gemaal ter plaatse van de aanduiding „gemaal‟;
met daarbij behorende bouwwerken
Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van land-art
mag niet meer dan 15 m bedragen;
b de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 8,5 m mag bedragen;
c de bouwhoogte van bruggen mag niet meer dan 12 m mag bedragen;
d de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 10 m;
e de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer
dan 4,5 m bedragen.
Sluis, inlaat en gemaal
In afwijking van het bepaalde in 14.2.1 en 14.2.2 mogen ter plaatse van de aanduiding:
a „sluis‟ tevens bouwwerken (incl. gebouwen) worden gebouwd ten behoeve van de
sluis met een bouwhoogte van niet meer dan 12 m met een wegdek op maximaal 7
meter + NAP;
b „specifieke vorm van waterstaat - inlaat‟ tevens bouwwerken (incl. gebouwen) worden gebouwd ten behoeve van de inlaat met een bouwhoogte van niet meer dan
12 m met een wegdek op maximaal 7 meter + NAP;
c „gemaal‟ tevens bouwwerken (incl. gebouwen) ten behoeve van een gemaal worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
1 de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
2 de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m.
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' bij de toepassing van de bouwregels nadere eisen te stellen in verband met het
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behoud van het gemaal alsmede van de gemaaltechniek. Deze nadere eisen dienen
betrekking te hebben op:
a de gevelindeling van gebouwen;
b de situering en omvang (lengte-, breedte- en hoogteverhouding) van nieuw op te
richten bebouwing;
c de nokrichting van de kappen van gebouwen;
teneinde een verantwoorde stedenbouwkundige samenhang van de bebouwing onderling te verzekeren.
14.4

Specifieke gebruiksregels
De gronden ter plaatse van de aanduiding „specifieke vorm van verkeer - wegligging‟
wordt zodanig ingericht dat het aantal rijstroken per wegvak niet meer dan 2 x 1
bedraagt, exclusief in en uitvoegstroken en parallelwegen ten behoeve van langzaam verkeer.

14.5
14.5.1

Wijzigingsbevoegdheid
Wijziging naar Gemengd
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming Verkeer
ter plaatse van de aanduiding „wro-zone - wijzigingsgebied 2‟ om te zetten naar de
bestemming “Gemengd”, met inachtneming met de volgende voorwaarden:
a de gronden mogen worden gebruikt voor:
1 maatschappelijke voorzieningen;
2 horeca tot en met categorie 2;
3 sportvoorzieningen;
b de gezamenlijke bruto-vloeroppervlakte van gebouwen bedraagt niet meer dan 600
2
m b.v.o.;
c de bouwhoogte van gebouwen bedraagt niet meer dan 15 m;
d de belangen van omringende functies mogen niet onevenredig worden geschaad.

14.5.2

Wijziging naar Horeca
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming Verkeer
ter plaatse van de aanduidingen „wro-zone - wijzigingsgebied 3‟ en „wro-zone - wijzigingsgebied 4‟ te wijzigen ten behoeve van horeca, met inachtneming met de volgende voorwaarden:
a de gronden mogen worden gebruikt voor horeca van categorie 1 alsmede voor
een restaurant, met bijbehorend terras;
b ter plaatse van de aanduiding „wro-zone - wijzigingsgebied 3‟ worden de gronden
bestemd voor “Verkeer” met een aanduiding „terras‟;
c ter plaatse van de aanduiding „wro-zone - wijzigingsgebied 4‟ worden de gronden
bestemd voor “Horeca”;
d het bruto-vloeroppervlak ten behoeve van horeca mag niet meer bedragen dan
2
550 m b.v.o.;
e de bouwhoogte van gebouwen bedraagt niet meer dan 10 m;
f de belangen van omringende functies mogen niet onevenredig worden geschaad.
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Artikel 15
15.1

15.2
15.2.1

15.2.2

Verkeer - Railverkeer
Bestemmingsomschrijving
De voor “Verkeer - Railverkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a spoorwegen;
b (on)gelijkvloerse kruisingen, over- en onderbouwingen ten behoeve van weg- en
waterverkeer;
c wegen en paden;
d groenvoorzieningen en bermen;
e water, watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f parkeervoorzieningen;
g kunstwerken ten behoeve van het spoor- en wegverkeer;
h voorzieningen ten behoeve van het spoor- en wegverkeer, zoals meet- en regelkasten en onderstations en voedingskasten;
i een gebouw ten behoeve van beluchting ter plaatse van de aanduiding „specifieke
bouwaanduiding - beluchting‟;
met daarbij behorende bouwwerken.
Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
2
a een onderstation mag worden gebouwd tot een maximale oppervlakte van 500 m
en een maximale bouwhoogte van 6 m;
b ter plaatse van de aanduiding „specifieke bouwaanduiding - beluchting‟ mag een
gebouw worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 10 m;
c de oppervlakte en bouwhoogte van overige gebouwen mag per gebouw niet meer
2
bedragen dan 45 m respectievelijk 5 m.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van bruggen en/of viaducten en overige kunstwerken mag niet
meer bedragen dan 12 m;
b de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het spoorverkeer alsmede antenne- en telecommunicatiemasten mag
niet meer bedragen dan 20 m;
c de bouwhoogte van geluidsschermen mag niet meer bedragen dan 2 m, te meten
van de bovenzijde van de spoorstaaf;
d de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 5 m.
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Artikel 16

Water

16.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Water” aangewezen gronden met de bestemming “Water” zijn bestemd voor:
a waterhuishoudkundige doeleinden;
b waterbeheer en waterberging;
c waterlopen met bijbehorende taluds;
d bermen;
e recreatieve voorzieningen en waterrecreatie met uitzondering van gronden ter
plaatse van de aanduiding „recreatie uitgesloten‟;
f kunstwerken en kademuren;
g dammen en/of duikers;
h een vaarweg alsmede aanlegplaatsen voor schepen ter plaatse van de aanduiding
„vaarweg‟;
i een spoorwegtunnel ter plaatse van de aanduiding „tunnel‟;
j een brug ten behoeve van weg- en spoorverkeer ter plaatse van de aanduiding
„brug‟;
k een jachthaven ter plaatse van de aanduiding „jachthaven‟ met bijbehorende ligplaatsen;
l een sluis ten behoeve van het waterverkeer en een brug ten behoeve van het
wegverkeer ter plaatse van de aanduiding „sluis‟;
m ligplaatsen ter plaatse van de aanduiding „ligplaats‟;
met daarbij behorende bouwwerken.

16.2
16.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd;
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van bruggen ter plaatse van de aanduiding „brug‟ mag niet meer
dan 12 m bedragen;
b de bouwhoogte van windmolens ten behoeve van natuurdoeleinden en waterkwaliteit mag niet meer bedragen dan 10 m;
c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals waterkeringen, oeverbeschoeiingen, duikers en steigers mag niet meer dan 3,5 m bedragen.
Sluis
In afwijking van het bepaalde in 16.2.1 en 16.2.2 mogen ter plaatse van de aanduiding
„sluis‟ tevens bouwwerken (incl. gebouwen) worden gebouwd ten behoeve van de
sluis met een bouwhoogte van niet meer dan 12 m met een wegdek op maximaal 7
meter + NAP.

16.2.2

16.2.3

16.3

Specifieke gebruiksregels
Aantal ligplaatsen
Voor zover de aanduiding „maximum aantal ligplaatsen‟ is opgenomen, mag het aantal
ligplaatsen niet meer bedragen dan ter plaatse is aangegeven.
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Artikel 17

Wonen - 1

17.1

Bestemmingsomschrijving
De voor "Wonen - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a wonen, met dien verstande dat per bestemmingsvlak maximaal één woning dan
wel het ter plaatse van de aanduiding „maximum aantal wooneenheden‟ aangegeven aantal woningen, is toegestaan;
1 de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep en/of Bed&Breakfast, met
dien verstande dat:behoudens productiegebonden detailhandel, detailhandel
niet is toegestaan;
2 behoudens Bed&Breakfast, horeca niet is toegestaan;
b uitsluitend houtopstanden en overige groenvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟;
met daarbij behorende bouwwerken, tuinen, erven, parkeervoorzieningen en water en
waterhuishoudkundige voorzieningen.

17.2
17.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak;
b de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen, mag niet meer bedragen dan 6,5 m
respectievelijk 10 m, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en
bouwhoogte' anders is aangegeven;
c het bebouwingspercentage van een bouwvlak bedraagt maximaal de ter plaatse
van de aanduiding „maximum bebouwingspercentage‟ aangegeven percentage,
met dien verstande dat voor zover geen bebouwingspercentage is opgenomen, het
bebouwingspercentage van het bouwvlak maximaal 100% bedraagt;
d bijgebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan met een maximale
goothoogte van 6,5 en een maximale bouwhoogte van 10 m, tenzij ter plaatse van
de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' anders is aangegeven;
e in aanvulling op het bepaalde onder d zijn tevens buiten het bouwvlak bijgebouwen
2
toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte van 20 m , een maximale goothoogte van 3 en een maximale bouwhoogte van 5 m.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,50 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het
bouwvlak mag niet meer bedragen dan 10 m;
c de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
d de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

17.2.2

17.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' bij de toepassing van de bouwregels nadere eisen te stellen. Deze nadere eisen
dienen betrekking te hebben op:
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a de gevelindeling van gebouwen;
b de situering en omvang (lengte-, breedte- en hoogteverhouding) van nieuw op te
richten bebouwing;
c de nokrichting van de kappen van gebouwen;
d teneinde een verantwoorde stedenbouwkundige samenhang van de bebouwing
onderling te verzekeren.
17.4
17.4.1

17.4.2

Specifieke gebruiksregels
Oppervlak bed and breakfast
Het bruto-vloeroppervlak dat (mede) wordt gebruikt voor de uitoefening van een aan2
huis-verbonden-beroep of Bed&Breakfast mag niet meer bedragen dan 50 m b.v.o.
Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik:
a van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
b van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
c van de gronden en bouwwerken voor bedrijfsactiviteiten anders dan vermeld in
17.1, tenzij uitdrukkelijk toegestaan krachtens de regels van dit plan.

17.5

Afwijken van de gebruiksregels
Aan-huis-verbonden-beroep en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
17.1 voor het gebruik van woningen met bijbehorende bouwwerken voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten aan huis, wanneer aan de volgende regels wordt voldaan:
a ten hoogste 25% van de aanwezige vloeroppervlakte van de woning en bijbeho2
rende bouwwerken, met een maximum van 150 m , mag worden aangewend ten
behoeve beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten;
b behoudens productiegebonden detailhandel, is detailhandel niet toegestaan;
c behoudens Bed&Breakfast, is horeca niet toegestaan;
d het gebruik brengt geen onevenredige parkeerdruk of verkeersoverlast met zich
mee;
e het gebruik is zowel naar aard als voor wat betreft de visuele aspecten met het
woonkarakter in overeenstemming;
f de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
de belangen van omwonenden mogen niet onevenredig worden geschaad.

17.6

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod aantasting houtsingel
Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟ zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning bomen en/of houtgewas te kappen en/of
rooien.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 17.6.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
Afwegingskader
De in 17.6.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de
werken of werkzaamheden of door de direct of indirect te verwachten gevolgen daar-

17.6.1

17.6.2

17.6.3
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van geen onevenredig nadeel ontstaat voor de landschappelijke waarden van het gebied.
17.7
17.7.1

Wijzigingsbevoegdheid
Meerdere woningen
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toestaan van meerdere woningen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a het aantal woningen mag met niet meer dan twee toenemen;
b uitsluitend grondgebonden woningen zijn toegestaan;
2
c de bruto-vloeroppervlakte van een woning bedraagt minimaal 90 m b.v.o.;
d de toename van het aantal woningen brengt geen onevenredige parkeerdruk of
verkeersoverlast met zich mee.
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Artikel 18

Wonen - 2

18.1

Bestemmingsomschrijving
De voor "Wonen - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a wonen, met dien verstande dat per bestemmingsvlak maximaal één woning dan
wel het ter plaatse van de aanduiding „maximum aantal wooneenheden‟ aangegeven aantal woningen, is toegestaan;
b de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep en/of Bed&Breakfast, met dien
verstande dat:
1 behoudens productiegebonden detailhandel, detailhandel niet is toegestaan;
2 behoudens Bed&Breakfast, horeca niet is toegestaan;
c uitsluitend houtopstanden en overige groenvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟;
met daarbij behorende bouwwerken, tuinen, erven, parkeervoorzieningen en water en
waterhuishoudkundige voorzieningen.

18.2
18.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a voor hoofdgebouwen geldt dat:
3
1 de inhoud maximaal 750 m mag bedragen;
2 deze uitsluitend vrijstaand mogen worden gebouwd;
3 de goothoogte ten hoogste 6,5 m mag bedragen;
4 de bouwhoogte ten hoogste 10 m mag bedragen;
5 de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens minimaal 2,5 m bedraagt;
b voor bijgebouwen geldt dat:
2
1 de gezamenlijke oppervlakte maximaal 50 m bedraagt;
2 de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen;
3 de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,50 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer
bedragen dan 2,5 m.

18.2.2

18.3
18.3.1

18.3.2

Specifieke gebruiksregels
Oppervlak bed and breakfast
Het bruto-vloeroppervlak dat (mede) wordt gebruikt voor de uitoefening van een aan2
huis-verbonden-beroep of Bed&Breakfast mag niet meer bedragen dan 50 m b.v.o.
Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik:
a van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
b van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
c van de gronden en bouwwerken voor bedrijfsactiviteiten anders dan vermeld in
18.1, tenzij uitdrukkelijk toegestaan krachtens de regels van dit plan.
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18.4

Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a het bepaalde in 17.1 voor het gebruik van woningen met bijbehorende bouwwerken voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep en/of kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten aan huis, wanneer aan de volgende regels wordt voldaan:
1 ten hoogste 25% van de aanwezige vloeroppervlakte van de woning en bijbeho2
rende bouwwerken, met een maximum van 150 m , mag worden aangewend
ten behoeve beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten;
2 behoudens productiegebonden detailhandel, is detailhandel niet toegestaan;
3 behoudens Bed&Breakfast, is horeca niet toegestaan;
4 het gebruik brengt geen onevenredige parkeerdruk of verkeersoverlast met zich
mee;
5 het gebruik is zowel naar aard als voor wat betreft de visuele aspecten met het
woonkarakter in overeenstemming;
6 de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
b het bepaalde onder lid 18.1 ten behoeve van de huisvesting van twee huishoudens, met dien verstande dat de gezamenlijke inhoud van de woning, in samen3
hang daarmee, mag worden vergroot tot maximaal 700 m , mits de landschappelijke en cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden aangetast;
c het bepaalde onder lid 18.2.1 onder b onder 1 en toestaan dat ter vervanging van
2
bestaande bijgebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van minimaal 100 m ,
één nieuw bijgebouw mag worden gebouwd met een oppervlakte van maximaal
2
100 m , mits sprake is van een verbetering van de landschappelijke en/of stedenbouwkundige situatie.

18.5

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod aantasting houtsingel
Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding „houtsingel‟ zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning bomen en/of houtgewas te kappen en/of
rooien.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 18.5.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
Afwegingskader
De in 18.5.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de
werken of werkzaamheden of door de direct of indirect te verwachten gevolgen daarvan geen onevenredig nadeel ontstaat voor de landschappelijke waarden van het gebied.

18.5.1

18.5.2

18.5.3

SAB

44

Artikel 19
19.1
19.1.1

19.1.2
19.1.3

19.2
19.2.1

Woongebied
Bestemmingsomschrijving
Algemeen
De als “Woongebied” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep,
waaronder niet begrepen bewoning van woonwagens of woonschepen;
b de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep en/of Bed&Breakfast, met dien
verstande dat:
1 behoudens productiegebonden detailhandel, detailhandel niet is toegestaan ten
behoeve van deze functies;
2 behoudens Bed&Breakfast, horeca niet is toegestaan ten behoeve van deze
functies;
c maatschappelijke voorzieningen;
d bedrijven in de categorieën A en B van de Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging‟ zoals opgenomen in de bijlage;
e een scheepswerf, met dien verstande dat bouw en reparatie van metalen schepen
niet is toegestaan;
f horeca tot en met categorie 2, alsmede voor cafés;
g detailhandel;
h kantoren;
i een sluis ten behoeve van het waterverkeer en een brug ten behoeve van het
wegverkeer ter plaatse van de aanduiding „sluis‟;
j botenhuizen ten behoeve van op aangrenzende gronden gelegen woningen
k botenhuizen ter plaatse van de aanduiding ´specifieke vorm van water - botenhuis‟,
met dien verstande dat ter plaatse van die aanduiding gebouwen uitsluitend in de
vorm van botenhuizen zijn toegestaan;
l water en waterhuishoudkundige voorzieningen, inclusief waterrecreatie, met dien
verstande dat ter plaatse van de aanduiding „water‟ uitsluitend water met bijbehorende voorzieningen is toegestaan;
met daarbij behorende bouwwerken, tuinen, erven, terreinen, wegen, paden, parkeervoorzieningen, sanitaire voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van het onderhoud
en beheer, aanlegplaatsen, ligplaatsen, bruggen, duikers, kaden en groenvoorzieningen.
Ter plaatse van de aanduiding „verkeer‟ worden verkeersvoorzieningen gerealiseerd
ter ontsluiting van het woongebied.
Wonen uitgesloten Haven
Woningen zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‟wonen uitgesloten„ en
ter plaatse van de aanduiding ´specifieke vorm van water - botenhuis‟.
Bouwregels
Gebouwen ten behoeve van wonen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten behoeve van wonen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a het bebouwingspercentage van een bouwperceel ter plaatse van de aanduidingen
„gebied1 - haven‟ en „gebied3 - Dijk‟ bedraagt ten hoogste 70%;
b het bebouwingspercentage van een bouwperceel ter plaatse van de aanduiding
„gebied2 - kreek‟ bedraagt ten hoogste 50%;
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19.2.2

19.2.3

19.2.4

19.2.5
19.2.6

19.2.7

c de afstand van bouwpercelen ten behoeve van:
1 maatschappelijke voorzieningen met een brutovloeroppervlak van minimaal 600
2
m tot gebouwen ten behoeve van wonen bedraagt minimaal 5 m;
2 bedrijven in categorie B van de Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging
tot gebouwen ten behoeve van wonen bedraagt minimaal 0,10 m;
3 een scheepswerf tot gebouwen ten behoeve van wonen bedraagt minimaal 30
m;
d voor gebouwen voorts geldt dat:
1 de bouwhoogte ten behoeve van grondgebonden woningen maximaal 11 m bedraagt;
2 de bouwhoogte ten behoeve van gestapelde woningen maximaal 17 m bedraagt;
3 de woningen mogen vrijstaand, aaneengesloten, geschakeld en gestapeld worden gebouwd;
e voor botenhuizen ten behoeve van op aangrenzende gronden gelegen woningen
gelden de volgende bouwregels:
2
1 de oppervlakte van een botenhuis bedraagt maximaal 60 m ;
2 goothoogte maximaal 3 m;
3 bouwhoogte maximaal 5 m;
met dien verstande dat, in afwijking van deze bouwregels, voor zover botenhuizen
ten behoeve van op aangrenzende gronden gelegen woningen worden gebouwd
ter plaatse van de aanduiding ´specifieke vorm van water - botenhuis´, de bouwregels zoals opgenomen in artikel 19.2.6 van toepassing zijn.
Gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen
De bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen bedraagt maximaal 11 m, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
´specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwhoogte´ de bouwhoogte maximaal 20 m
mag bedragen.
Gebouwen ten behoeve van horeca
De bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van horeca bedraagt maximaal 5 m, met
dien verstande dat de bouwhoogte van een gebouw ten behoeve van een hotel maximaal 17 m mag bedragen.
Gebouwen ten behoeve van bedrijven
De bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van bedrijven bedraagt maximaal 11 m,
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ´specifieke bouwaanduiding afwijkende bouwhoogte´ de bouwhoogte maximaal 20 m mag bedragen.
Gebouwen ten behoeve van detailhandel
De bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van detailhandel bedraagt maximaal 5 m.
Gebouwen ten behoeve van botenhuizen
De bouwhoogte van botenhuizen ter plaatse van de aanduiding ´specifieke vorm van
water - botenhuis´ bedraagt minmaal 7 m en maximaal 11 m.
Sluis
De bouwhoogte van bouwwerken (incl. gebouwen) ten behoeve van de sluis bedragen
maximaal 12 m.
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19.2.8

19.2.9
19.2.10

19.3
19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.3.4

19.3.5

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van
deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
a de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,50 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 10 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.
In afwijking van het bepaalde in de overige bouwregels mogen bouwwerken niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding „specifieke bouwaanduiding - bouwwerken uitgesloten‟.
Specifieke gebruiksregels
Aantallen woningen
Het gezamenlijk aantal woningen binnen de bestemmingen Woongebied bedraagt
maximaal 1.300, waarvan maximaal 208 gestapelde woningen, met dien verstande
dat:
a ter plaatse van de aanduiding ´gebied1 - Haven´ bedraagt het aantal woningen
maximaal 700, waarvan maximaal 125 gestapelde woningen;
b ter plaatse van de aanduiding ´gebied2 - Kreek´ bedraagt het aantal woningen
maximaal 435, waarbij geldt dat gestapelde woningen niet zijn toegestaan.
c ter plaatse van de aanduiding ´gebied3 - Dijk´ het aantal woningen maximaal 250
bedraagt, waarvan maximaal 125 gestapelde woningen.
Functies „gebied2 - Kreek‟
Ter plaatse van de aanduiding ´gebied2 - Kreek´ zijn de functies zoals bedoeld in
19.1.1 onder c tot en met h niet toegestaan.
Functies „gebied3 - Dijk‟
Ter plaatse van de aanduiding ´gebied3 - Dijk´ zijn de functies zoals bedoeld in 19.1.1
onder f en g niet toegestaan.
Oppervlakten vestigingen bijzondere functies
Het bruto vloeroppervlak van een vestiging ten behoeve van:
2
a bedrijven zoals bedoeld in 19.1.1 onder d bedraagt maximaal 800 m ;
2
b een scheepswerf zoals bedoeld in 19.1.1 onder e bedraagt maximaal 1.500 m ;
c horeca zoals bedoeld in 19.1.1 onder f, uitsluitend voor zover het een hotel betreft,
2
bedraagt maximaal 6.000 m ;
2
d overige horeca zoals bedoeld in 19.1.1 onder f bedraagt maximaal 150 m ;
2
e detailhandel zoals bedoeld in 19.1.1 onder g bedraagt maximaal 600 m ;
2
f kantoren zoals bedoeld in 19.1.1 onder g bedraagt maximaal 150 m .
Oppervlakten gebieden bijzondere functies
Ter plaatse van de aanduidingen „gebied1 - haven´ en „gebied3 - dijk´ geldt dat het
gezamenlijk bruto vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan hierna is aangegeven:
2
functie
max. gezamenlijk b.v.o. in m
maatschappelijke voorzieningen
9.000
bedrijven (excl. scheepswerf)
2.300
detailhandel
1.000
hotel
6.000
horeca tot en met categorie 2 (incl. ca500
fés, excl. hotels)
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19.3.6

19.3.7

19.3.8

19.3.9

19.3.10

19.4
19.4.1

19.4.2

kantoren
1.500
Oppervlak bed and breakfast
Het bruto-vloeroppervlak dat (mede) wordt gebruikt voor de uitoefening van een aan2
huis-verbonden-beroep of Bed&Breakfast mag niet meer bedragen dan 50 m b.v.o.
Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik:
a van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
b van gronden voor bewoning van woonwagens en woonschepen;
c van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
d van de gronden en bouwwerken voor bedrijfsactiviteiten anders dan vermeld in
18.1, tenzij uitdrukkelijk toegestaan krachtens de regels van dit plan.
Geluidzone
In afwijking van het bepaalde in artikel 19.1 zijn ter plaatse van de aanduiding „geluidzone - spoor‟ geen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen toegestaan.
Externe veiligheid
Ten aanzien van externe veiligheid wordt voldaan aan het bepaalde in de bijlage Externe veiligheid zoals opgenomen bij deze regels.
Ligplaatsen
Het aantal ligplaatsen bedraagt maximaal 750.
Afwijken van de gebruiksregels
Afwijking ander bedrijf
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
19.1 ten behoeve van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, mits:
a het bedrijf is opgenomen in categorie C van de Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging, dan wel het een bedrijf betreft dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een
bedrijf genoemd in categorie A, B of C;
b er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de verkeersveiligheid;
c er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.
Bouwen binnen geluidzone
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
19.3.8 voor het bouwen van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, mits is
aangetoond dat ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd in verband met de geluidbelasting vanwege het spoorverkeer.
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Artikel 20

Leiding - Gas

20.1

bestemmingsomschrijving
De voor “Leiding - Gas” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een aardgastransportleiding met de
daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

20.2
20.2.1

Bouwregels
Op de in lid 20.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken,
geen gebouwen zijnde ten dienste van de in lid 20.1 bedoelde functies, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m mag bedragen.
Het bepaalde in lid 20.2.1 is niet van toepassing op bestaande bouwwerken en de
vervanging hiervan.

20.2.2

20.3

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
20.2 ten behoeve van het bouwen van bouwwerken ten dienste van de andere voor
die gronden aangewezen bestemmingen, met dien verstande dat:
a uit overleg met de leidingbeheerder blijkt dat daartegen uit hoofde van de bescherming van de aardgastransportleiding geen bezwaar bestaat.

20.4

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming “Leiding - Gas” zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het aanbrengen van diepwortelende en/of hoogopgaande beplanting waaronder
bijvoorbeeld rietbeplanting;
b het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
d diepploegen;
e het aanbrengen van gesloten verhardingen;
f het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van
afvalstoffen;
g het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
h het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander
straatmeubilair;
i het indrijven van voorwerpen in de bodem.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 20.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a voorkomen op de beplantingslijst van de leidingbeheerder;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d worden uitgevoerd ten behoeve van regulier onderhoud.

20.4.1

20.4.2
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20.4.3

Afwegingskader
De in 20.4.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend:
a uit overleg met de leidingbeheerder blijkt dat daartegen uit hoofde van de bescherming van de aardgastransportleiding geen bezwaar bestaat.
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Artikel 21

Waarde - Archeologie 1

21.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Waarde - Archeologie 1” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden (terreinen
met een hoge verwachtingswaarde) in de bodem.

21.2
21.2.1

Bouwregels
Algemeen
Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag uitsluitend worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
a bij een aanvraag om omgevingsvergunning waarbij sprake is van het verrichten
2
van bodemingrepen dieper dan 50 cm en een oppervlakte groter dan 1.000 m
dient de aanvrager een rapport te overleggen op basis van archeologisch bureauonderzoek met eventueel inventariserend veldonderzoek, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende
mate is vastgesteld;
b indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van
de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden
verbinden aan de omgevingsvergunning:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks
de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen
van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2 de verplichting tot het doen van opgravingen; of
3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring
te laten begeleiden door een archeologisch deskundige;
c het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van
de gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 21.2.1 sub a,
wint zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.
Uitzondering bouwregels
Het bepaalde onder 21.2.1 sub a geldt niet indien:
a is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
b het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij
2
de oppervlakte met maximaal 1.000 m wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of
c gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.

21.2.2

21.2.3
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21.2.4

Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit archeologisch bureauonderzoek met eventueel inventariserend veldonderzoek is gebleken dat
ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

21.3

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming “Waarde - Archeologie 1”
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm onder het maaiveld over een oppervlakte
2
van meer dan 1.000 m , waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen
of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage
en/of oppervlakteverhardingen;
c bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande
funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
d het verlagen van het waterpeil van zowel oppervlaktewater als grondwater;
e het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen
en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in lid 21.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
b voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een
bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
d voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel
overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 van toepassing zijn.
Afwegingskader
Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 21.3.1 wordt verleend:
a voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport op basis van archeologisch bureauonderzoek
met eventueel inventariserend veldonderzoek, dat de aanvrager bij de aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar
het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;

21.3.1

21.3.2

21.3.3
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21.3.4

21.4

b indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van
de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden
aan de omgevingsvergunning:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks
de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen
van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2 de verplichting tot het doen van opgravingen; of
3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring
te laten begeleiden door een archeologisch deskundige;
c het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van
de gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 21.3.1 sub a,
wint zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door:
a de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie 1” geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel
er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 22

Waarde - Archeologie 2

22.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Waarde - Archeologie 2” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden (terreinen
met een middelhoge verwachtingswaarde) in de bodem.

22.2
22.2.1

Bouwregels
Algemeen
Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag uitsluitend worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
a Bij een aanvraag om omgevingsvergunning waarbij sprake is van het verrichten
2
van bodemingrepen dieper dan 50 cm en een oppervlakte groter dan 5.000 m
dient de aanvrager een rapport te overleggen op basis van archeologisch bureauonderzoek met eventueel inventariserend veldonderzoek, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende
mate is vastgesteld;
b indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van
de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden
verbinden aan de omgevingsvergunning:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks
de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen
van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2 de verplichting tot het doen van opgravingen; of
3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring
te laten begeleiden door een archeologisch deskundige;
c het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van
de gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 22.2.1 sub a,
wint zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.
Uitzondering bouwregels
Het bepaalde onder 22.2.1 sub a geldt niet indien:
a is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
b het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij
2
de oppervlakte met maximaal 5.000 m wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of
c gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.

22.2.2

22.2.3
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22.2.4

Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit archeologisch bureauonderzoek met eventueel inventariserend veldonderzoek is gebleken dat
ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

22.3

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming “Waarde - Archeologie 2”
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm onder het maaiveld over een oppervlakte
2
van meer dan 5.000 m , waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen
of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage
en/of oppervlakteverhardingen;
c bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande
funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
d het verlagen van het waterpeil van zowel oppervlaktewater als grondwater;
e het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen
en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in lid 22.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
b voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een
bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
d voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel
overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 van toepassing zijn.
Afwegingskader
Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 22.3.1 wordt verleend:
a voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport op basis van archeologisch bureauonderzoek
met eventueel inventariserend veldonderzoek, dat de aanvrager bij de aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar
het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;

22.3.1

22.3.2

22.3.3
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22.3.4

22.4

b indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van
de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden
aan de omgevingsvergunning:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks
de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen
van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2 de verplichting tot het doen van opgravingen; of
3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring
te laten begeleiden door een archeologisch deskundige;
c het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van
de gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 22.3.1 sub a,
wint zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door:
a de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie 2” geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel
er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 23
23.1

23.2
23.2.1

23.2.2

23.2.3

Waarde - Archeologie 3
Bestemmingsomschrijving
De voor “Waarde - Archeologie 3” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a behoud en de bescherming van archeologische waarden.
Bouwregels
Algemeen
Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag uitsluitend worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
a Bij een aanvraag om omgevingsvergunning waarbij sprake is van het verrichten
2
van bodemingrepen dieper dan 50 cm en een oppervlakte groter dan 100 m dient
de aanvrager een rapport te overleggen op basis van archeologisch bureauonderzoek met eventueel inventariserend veldonderzoek, waarin de archeologische
waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is
vastgesteld;
b indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van
de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden
verbinden aan de omgevingsvergunning:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks
de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen
van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2 de verplichting tot het doen van opgravingen; of
3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring
te laten begeleiden door een archeologisch deskundige;
c het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van
de gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 23.2.1 sub a,
wint zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.
Uitzondering bouwregels
Het bepaalde onder 23.2.1 sub a geldt niet indien:
a is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
b het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij
2
de oppervlakte met maximaal 100 m wordt uitgebreid en de bestaande fundering
wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of
c gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.
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23.2.4

Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit archeologisch bureauonderzoek met eventueel inventariserend veldonderzoek is gebleken dat
ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

23.3

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming “Waarde - Archeologie 3”
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm onder het maaiveld over een oppervlakte
2
van meer dan 100 m , waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen
of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage
en/of oppervlakteverhardingen;
c bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande
funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
d het verlagen van het waterpeil van zowel oppervlaktewater als grondwater;
e het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen
en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in lid 23.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
b voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
c voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een
bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
d voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel
overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 van toepassing zijn.
Afwegingskader
Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 23.3.1 wordt verleend:
a voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport op basis van archeologisch bureauonderzoek
met eventueel inventariserend veldonderzoek, dat de aanvrager bij de aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar
het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;

23.3.1

23.3.2

23.3.3
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23.3.4

23.4

b indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van
de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden
aan de omgevingsvergunning:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks
de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen
van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2 de verplichting tot het doen van opgravingen; of
3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring
te laten begeleiden door een archeologisch deskundige;
c het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van
de gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 23.3.1 sub a,
wint zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door:
a de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie 3” geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel
er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 24

Waarde - Cultuurhistorie

24.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Waarde - Cultuurhistorie” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, de versterking,
ontwikkeling en/of het herstel van cultuurhistorische waarden.

24.2

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming “Waarde - Cultuurhistorie”
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de grond;
b het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen
en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
c het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds
bestaande waterlopen;
d het aanleggen van bos, boomgaard of akker;
e het vellen rooien of beschadigen van houtgewas en rietgewassen.
Uitzonderingen op verbod
Het verbod in 24.2.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
Afwegingskader
De in 24.2.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de
werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken
en werkzaamheden niet zullen leiden tot een onevenredige aantasting van de cultuurhistorische waarden;

24.2.1

24.2.2

24.2.3
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Artikel 25

Waterstaat - Waterkering

25.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Waterstaat - Waterkering” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a waterkeringen, alsmede de aanleg, het onderhoud en de verbetering van waterkeringen;
b voet- en fietspaden;
c onderhoudspaden en kwelsloten;
met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

25.2
25.2.1

Bouwregels
Gebouwen in de bestemming Woongebied
Voor zover de gronden met de bestemming Waterstaat - Waterkering samenvallen
met de bestemming Woongebied mogen bouwwerken, met uitzondering van grondverdringende funderingspalen, niet worden gebouwd onder de bovengrens van de
Waterkering zoals opgenomen in het Profiel wonen op waterkering zoals opgenomen
in de bijlage 6.
Gebouwen in de bestemming Horeca
Voor zover de gronden met de bestemming Waterstaat - Waterkering samenvallen
met de bestemming Horeca mogen bouwwerken, met uitzondering van grondverdringende funderingspalen, niet worden gebouwd onder 4,8 m +NAP.

25.2.2

25.3
25.3.1

25.3.2

Specifieke gebruiksregels
Afwegingskader aanlegactiviteiten en flexibiliteitsbepalingen
Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de
bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of
werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de in lid 25.1 bedoelde gronden, wordt niet eerder
genomen dan nadat advies is gevraagd aan de beheerder van de waterkering.
Profiel waterkering
Voor het profiel van de waterkeringen gelden de volgende regels:
a na zetting en klink heeft een waterkering het profiel overeenkomstig het dwarsprofiel met betrekking tot het ontwerp zoals opgenomen in bijlage 3 van dit plan;
b binnen de bestemming mag van de maten van de in lid a bedoelde dwarsprofielen,
zoals maten met betrekking tot kruinbreedte, slootbreedte en –diepte, bermbreedte
en –hoogte, maximaal 10% worden afgeweken, met dien verstande dat:
1 in afwijking hiervan ten aanzien van de taludhelling het bepaalde in lid c geldt;
2 in afwijking hiervan ten aanzien van de kruinhoogte het bepaalde in lid d geldt;
c van de maten van de taludhellingen van de in lid a bedoelde dwarsprofielen mag
worden afgeweken, met dien verstande dat het talud minder steil mag worden
maar niet flauwer dan 1:5;
d van de kruinhoogte van de in lid a bedoelde dwarsprofielen mag niet worden afgeweken;
e de leden b en c hebben geen betrekking op de waterkeringen:
1 ter plaatse van de aanduiding „specifieke vorm van waterstaat – profiel uitgezonderd‟;
2 KD1, KD2, KD3 en N11 zoals opgenomen in bijlage 3.
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25.3.3

25.3.4

Beplanting in de bestemming Woongebied
Voor zover de gronden met de bestemming Waterstaat - Waterkering samenvallen
met de bestemming Woongebied mogen geen houtopstanden of andere diepwortelende beplanting worden aangebracht voor zover hierdoor het hoofdwortelgestel zal
reiken tot onder de bovengrens van de Waterkering zoals opgenomen in het Profiel
wonen op waterkering zoals opgenomen in de bijlage.
Beplanting in de bestemming Horeca
Voor zover de gronden met de bestemming Waterstaat - Waterkering samenvallen
met de bestemming Horeca mogen geen houtopstanden of andere diepwortelende
beplanting worden aangebracht voor zover hierdoor het hoofdwortelgestel zal reiken
tot onder 4,8 m boven NAP.
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Artikel 26

Waterstaat - Waterstaatkundige functie

26.1

Bestemmingsomschrijving
De voor “Waterstaat - Waterstaatkundige functie” aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor berging en
afvoer van water, ijs en sediment, met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

26.2

Bouwregels
In aanvulling op het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemmingen mogen
op de in lid 26.1 bedoelde gronden tevens bouwwerken geen gebouwen zijnde ten
behoeve van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:
a de bouwhoogte van scheepvaarttekens niet meer dan 15 m mag bedragen;
b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan
2,5 m mag bedragen.

26.3
26.3.1

Specifieke gebruiksregels
Ruwheden
De gronden ter plaatsen van de volgende aanduidingen mogen uitsluitend worden ingericht overeenkomstig de vegetatieklassen zoals opgenomen in bijlage 4, Klassenindeling vegetatie:
Aanduiding
„vegetatie 1‟
„vegetatie 2‟
„vegetatie 3‟
„vegetatie 4‟
„vegetatie 5‟
„vegetatie 6‟
„vegetatie 7‟

26.3.2

26.3.3

Vegetatieklasse
water
verhard oppervlak
gras en akker
riet en ruigte
natuurlijk en verruigd grasland met max. 10% houtige opslag
begraasd mozaïekstruweellandschap 70/30
bos

Gebruik in verband met realisatie van de klassenindeling vegetatie
Voor zover in dit plan een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning een
werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid uit te voeren, geldt dit verbod niet
voor werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die worden gerealiseerd
overeenkomstig de klassenindeling vegetatie.
Specifieke gebruiksregels
Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de
bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of
werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de in lid 26.1 bedoelde gronden, wordt niet eerder
genomen dan nadat advies is gevraagd aan de waterbeheerder.
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3 Algemene regels
Artikel 27

Anti-dubbeltelregel
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 28

Algemene bouwregels

28.1

Bouwwerken ten behoeve van reclame
In aanvulling op het bepaalde in hoofdstuk 2, zijn bouwwerken geen gebouwen ten
behoeve van reclame toegestaan binnen de bestemmingen Gemengd - 1, Gemengd 2 en Woongebied, mits tevens wordt voldaan aan de volgende regels:
a gebouwd in dan wel maximaal 1 m uit:
1 de gevel van het hoofdgebouw, of:
2 de bouwperceelgrens;
b de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m, met dien verstande dat binnen de bestemming Woongebied de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van reclame
maximaal 1,5 m bedragen voor zover het bouwwerk in de bouwperceelgrens wordt
gebouwd;
c verlichting van bouwwerken ten behoeve van reclame binnen de bestemmingen
Gemengd - 1 en Gemengd - 2 is uitsluitend toegestaan door middel van ledverlichting;
d verlichting van bouwwerken ten behoeve van reclame binnen de bestemming
Woongebied is niet toegestaan.

28.2

Verbod windmolens
Binnen het plangebied mogen windmolens ten behoeve van energieopwekking niet
worden gebouwd.

Artikel 29

Algemene gebruiksregels

29.1

Verwerkelijking in de naaste toekomst
De gronden ter plaatse van de aanduiding „Wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst‟ zijn mede bestemd voor verwerkelijking in de naaste toekomst.

29.2

Strijdig gebruik
a Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd
met de in het plan aan deze gronden en bouwwerken gegeven bestemming.
b Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, als bedoeld onder a,
wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
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29.3

Artikel 30

Uitzondering strijdig gebruik
Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt niet verstaan het:
a gebruiken of laten gebruiken van gronden binnen de bestemming Gemengd - 2 en
binnen de bestemming Woongebied ter plaatse van de aanduiding „gebied1 - haven‟ ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daardoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling vereist is en deze is verleend;
b het aanleggen of laten aanleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de
drinkwatervoorziening, de riolering, de waterhuishouding, de energievoorziening en
de datacommunicatie, met uitzondering van:
1 aardgastransportleidingen met een diameter van meer dan 4" en/of een druk
van meer dan 40 bar;
2 transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3- categorie
met een diameter van meer dan 4";
3 hoogspanningsleidingen;
4 buisleidingen voor het transport van drinkwater met een doorsnede van 250 mm
of meer;
5 buisleidingen voor het transport van afvalwater of stoom met een doorsnede
van 1 m of meer.

Algemene aanduidingsregels

30.1
30.1.1

Vrijwaringszone - dijk
aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding „vrijwaringszone - dijk‟ zijn, behalve voor de
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en de verbetering van de op aangrenzende gronden gelegen waterkering.

30.1.2

Specifieke gebruiksregels
Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de
bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of
werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de in lid 30.1.1 bedoelde gronden, wordt niet eerder
genomen dan nadat advies is gevraagd aan de beheerder van de waterkering..

30.2
30.2.1

Vrijwaringszone - waterstaatswerk
aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding „vrijwaringszone - waterstaatswerk‟ zijn,
behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en de verbetering van het op aangrenzende gronden gelegen waterstaatswerk.

30.2.2

Specifieke gebruiksregels
Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de
bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of
werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de in lid 30.2.1 bedoelde gronden, wordt niet eerder
genomen dan nadat advies is gevraagd aan de beheerder van het waterstaatswerk.

SAB

65

Artikel 31

Algemene afwijkingsregels

31.1

Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer
dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
b de bestemmingsregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de ontheffing gewenst en
noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;
c de bestemmingsregels ten aanzien van bouwwerken ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten in de bestemmingen Gemengd - 2 en Verkeer mits de
bouwhoogte met meer bedraagt dan maximaal 40 meter;
d het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen.

31.2

Afwegingskader
Een in 31.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a de ruimtelijke samenhang tussen de bebouwing en met de omgeving;
b de woonsituatie dan wel de leefsituatie;
c de verkeers- en parkeersituatie;
d de sociale veiligheid;
e de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

Artikel 32

Algemene wijzigingsregels

32.1

Wijziging profiel waterkering
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de grenzen van de bestemming “Waterstaat - Waterkering” alsmede de grenzen van de gebiedsaanduiding „vrijwaringszone dijk‟ te wijzigen in verband met de wijziging van het profiel van de waterkering met
dien verstande dat:
a de grenzen met niet meer dan 15 meter mag worden gewijzigd;
b uitbreiding van de bestemming en gebiedsaanduiding aan de binnendijkse zijde
van de waterkering niet is toegestaan.

32.2

Algemene wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:
a grenzen van bouwvlakken zodanig wijzigen, dat de geldende oppervlakte van de
bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot
en de grenzen daarbij niet meer dan 1 m worden verschoven;
b aanduidingen wijzigen dan wel verwijderen indien daartoe als gevolg van wijziging
in gebruik, bedrijfsvoering, regelgeving of vergunningverlening aanleiding toe bestaat.
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Artikel 33
33.1

Overige regels
Overig
Van de woningen in het hele plangebied dient minimaal:
a 4,7% van de woningen in het segment “sociale koopwoning” te vallen;
b 31,8% in het segment “particuliere opdrachtgeverschap” te vallen.

33.2
33.2.1

Voorrangsregel
Verhouding enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen
Indien bij het gebruik van de gronden voor bebouwing en anders dan voor bebouwing
als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 19 op deze gronden tevens een dubbelbestemming van toepassing is, geldt primair het bepaalde met betrekking tot de dubbelbestemming.

33.2.2

Verhouding dubbelbestemmingen onderling
Voor zover op gronden meerdere dubbelbestemmingen zoals bedoeld in de artikelen
20 tot en met 26 gelden, zijn voor zover de voor die dubbelbestemmingen geldende
regels ten aanzien van bebouwing of gebruik niet met elkaar verenigbaar zijn, de regels van toepassing die gelden voor de dubbelbestemming met de hoogste prioriteit
volgens de volgorde die is aangegeven in onderstaand schema:
Bestemming
Artikelnummer
Volgorde
Waarde - Archeologie 1
21, 22, 23
1
Waarde - Archeologie 2
Waarde - Archeologie 3
Waterstaat - Waterkering
25, 26
2
Waterstaat - Waterstaatkundige functie
Waarde - Cultuurhistorie
24
3
Leiding - Gas
20
4
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4
Artikel 34
34.1
34.1.1

34.1.2

34.1.3

34.2
34.2.1

34.2.2

34.2.3

34.2.4

Artikel 35

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken
Algemeen
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,
a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
Afwijking
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 34.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in 34.1.1 met maximaal 10%.
Uitzondering
Artikel 34.1.1 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.
Overgangsrecht gebruik
Algemeen
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 34.2.1, 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.
Onderbroken gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in 34.2.1, 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.
Uitzondering
Het bepaalde in 34.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: “Regels van het bestemmingsplan
IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen.
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Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)
SBI-code
15
1593 t/m
1595

Nr.
-

22
2222.6
2223
2223
2224
2225
223

-

55
5552

-

60
6022

-

71

-

A
B

711

Omschrijving
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

Cat.
2

Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproductie en zetten
Overige grafische activiteiten
Reproductiebedrijven opgenomen media

2
1
2
2
2
1

Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking
Cateringbedrijven

2

Vervoer over land
Taxibedrijven

2

Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen
Personenautoverhuurbedrijven

2

72
72

A

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

1

92
9251, 9252

-

Cultuur, sport en recreatie
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.

1

Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging

Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging
(categorie A t/m C)
SBI-code
15
1581

SBI-code Nr .
2008
10, 11
1071
1

1584

10821

0

1584

10821

3

1593 t/m
1595

1102 t/m
1104

17
174, 175
176, 177

13
139
139, 143

-

18

14

-

182

141

20

16

205

162902

22

58

2222.6
2223
2223
2224
2225
223

18129
1814
1814
1813
1814
182

24
2442
2442

-

Omschrijving
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, chargeovens, v.c.< 7.500 kg meel/week
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en
suikerwerk:
Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van
chocoladewerken met p.o. < 200 m²
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

Vervaardiging van textiel
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van
bont
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van
leer)

Cat.

B

B
B

B
B

C

Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout,
riet, kurk e.d.
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

B

A
B

Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproductie en zetten
Overige grafische activiteiten
Reproductiebedrijven opgenomen media

B
A
B
B
B
A

20
2120
2120

0
2

Vervaardiging van chemische producten
Farmaceutische productenfabrieken:
verbandmiddelenfabrieken

C

26

23

-

2615
262, 263
262, 263

231
232, 234
232, 234

0
1

Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en
gipsproducten
Glasbewerkingsbedrijven
B
Aardewerkfabrieken:
vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
B

-

Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging
(categorie A t/m C)
SBI-code

SBI-code Nr .
2008

Omschrijving

Cat.

30
30

26, 28, 33 26, 28, 33 A

Vervaardiging van kantoormachines en computers
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie

B

33

26, 32, 33 -

33

26, 32, 33 A

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

36

31

-

361
362
363
3663.1

9524
321
322
32991

2

45
45
51
5134
5135
5136
5137
514

B

Vervaardiging van meubels en overige goederen
n.e.g.
2
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening

A
B
B
B

41, 42, 43 41, 42, 43 3

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

B

-

Groothandel en handelsbemiddeling
Grth in dranken
Grth in tabaksproducten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige consumentenartikelen

C
C
C
C
C

60
6022

46
4634
4635
4636
4637
464,
46733
49
493

Vervoer over land
Taxibedrijven

B

64
641

53
531, 532

-

Post en telecommunicatie
Post- en koeriersdiensten

C

72
72
72

62
62
58, 63

A
B

Computerservice- en informatietechnologie
Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.
Datacentra

A
B

73
732

72
722

-

Speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

A

-

Bijlage 3 Profielen waterkering
Deze bijlage is seperaat toegevoegd en bevat het volgende:
Bijlage XI Ontwerptekeningen
ZL384-195-2001
ZL384-195-2002
ZL384-195-2003
ZL384-195-2004
ZL384-195-2005
ZL384-195-2006
ZL384-195-2007
ZL384-195-2008
ZL384-195-2011
ZL384-195-2012
ZL384-195-2021
ZL384-195-2022
ZL384-195-2023
ZL384-195-2025
ZL384-195-2026
ZL384-195-2027
ZL384-195-2028
ZL384-195-2029
ZL384-195-2030
Bijlage XII Overzichtstekening met dijkvakindeling
ZL384-195-2000
Bijlage XV Aansluitingen N50 en Hanzelijn
ZL384-195-2024

Bijlage 4 Beschrijving klassenindeling vegetatie
Type
Homogene vegetatieklassen

Klasse

Vegetatieklasse
in artikel 26

Gras en akker

Vegetatie 3

Riet en ruigte

Vegetatie 4

Bos

Vegetatie 7

Struweel
Mengklassen vegetatie

Natuurlijk en
verruigd
grasland met
max. 10%
houtige opslag
Begraasd
mozaïkstruweellandschap
70/30

Mogelijke voorkomende structuurtypen
Kribvakstrand,
zandplaat, grindplaat, pioniervegetatie, akker, productiegrasland,
natuurlijk gras- en
hooiland, verruigd
grasland
Biezen, riet, lisdodde, rietruigte, rietgras, natte ruigte,
zegge, harig wilgenroosjeruigte,
akkerdistelbrandnetelruigte,
droge ruigte, dauwbraamruigte
Zachthoutooibos,
hardhoutooibos,
productiebos hardhout, productiebos
zachthout, productiebos naaldhout,
boomgaard hoogstam, boomgaard
laagstam, griend
Doornstruweel,
zachthoutstruweel

Vegetatie 5

Interventieniveau winterperiode
Geen riet en
ruigte, bos of
struweel

Geen bos of
struweel

Geen struweel

-

Vegetatie 6

-

Begraasd
mozaïkstruweellandschap
50/50

-

Overig

Water

Vegetatie 1

Diepe bedding,
plas, haven, slikkige oever, nevengeul, strang

-

Verhard oppervlak

Vegetatie 2

Bebouwd of verhard terrein, steenbekleding

Opmerkingen

Geen interventiewaarden
Minimaal
90% gras en
akker
Maximaal
10% overige
vegetatie
Maximaal
30% struweel of bos
Minimaal
40% gras en
akker
Overig oppervlak riet
en ruigte
Maximaal
50% struweel of bos
Minimaal
20% gras en
akker
Overig oppervlak riet
en ruigte
Bij gemiddeld peil
geen boven
de waterspiegel uitstekende
vegetatie
Oevers onbegroeid
Geen vegetatie

Open / dicht
verhouding
90% / 10% van
het oppervlak
Open / dicht
verhouding
70% / 30% van
het oppervlak

Open / dicht
verhouding
50% / 50% van
het oppervlak

Bijlage 5 Externe veiligheid
Algemene eisen bereikbaarheid en bluswatervoorziening
Om een goede incidentbestrijding mogelijk te maken zijn onderstaande algemene eisen op het gebied van bereikbaarheid en bluswatervoorziening van toepassing op het
plangebied.
In gemeente Kampen zijn beleidsregels vastgesteld voor de bluswatervoorziening en
bereikbaarheid van objecten (versie 1.0 d.d. 18 maart 2008). Deze beleidsregels zijn
gebaseerd op de NVBR handleiding “bluswatervoorziening en bereikbaarheid” uit
2003. Bij het beoordelen van de aspecten bestrijdbaarheid en bereikbaarheid is gebruik gemaakt van deze beleidsregels.
Wanneer voldaan wordt aan onderstaande eisen kan gesteld worden dat de bereikbaarheid en bluswatervoorziening (en daarmee de bestrijdbaarheid) op voldoende niveau liggen.
Bereikbaarheid
1. Een bouwwerk wordt als bereikbaar aangemerkt wanneer een blusvoertuig de
toegang tot dit bouwwerk op minder dan 40 meter kan benaderen;
2. Elk willekeurig adres binnen een verblijfsgebied dient via twee onafhankelijke
brandweerroutes, dus nergens samenvallend, bereikbaar te zijn tot op 40 meter
van de ingang;
3. Een weg wordt alleen als brandweerroute aangemerkt wanneer deze recht doet
aan de specifieke afmetingen van brandweervoertuigen. De volgende eisen worden gesteld aan brandweerroutes:
De weg moet geschikt zijn voor een as-belasting van minimaal 10 ton;
De minimale doorgangshoogte is 4,2 meter;
De minimale rijbaanbreedte is 3,5 meter;
De minimale buitenbochtstraal is 10 meter.
4. Wanneer de toegang tot een bouwwerk meer dan 40 meter van de openbare weg
ligt, dan moeten er op het terrein één of meerdere opstelplaatsen voor blusvoertuigen zijn. Zie bijlage 2 van de beleidsregels Bluswatervoorziening en bereikbaarheid objecten gemeente Kampen voor nadere eisen aan opstelplaatsen;
5. Doodlopende wegen zijn in principe niet toegestaan, aangezien objecten aan een
doodlopende weg per definitie niet via twee onafhankelijke brandweerroutes bereikbaar zijn. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Een object wordt als bereikbaar aangemerkt wanneer een blusvoertuig de ingang tot op 40 meter kan benaderen. Op basis hiervan zijn doodlopende wegen met een maximale lengte van

40 meter dus altijd toegestaan. Daarnaast zijn doodlopende wegen toegestaan
wanneer er aan het einde van deze weg een keerlus is aangebracht. Deze keerlus dient een minimale buitenbochtstraal te hebben van 20 meter.
Wanneer een doodlopende weg, langer dan 40 meter, ook als vluchtweg wordt
gebruikt, dan dient de weg een vluchtrichting te bieden die van de bron weg leidt.
Voor het plangebied betekent dit dat vluchtwegen haaks op het spoor dienen te
liggen.
Bluswatervoorziening
1. Primaire waterwinning
Een primaire waterwinning biedt de mogelijkheid om binnen 3 minuten na aankomst een blusvoertuig van voldoende bluswater te voorzien. De kwaliteit van het
bluswater dient zodanig te zijn, dat er geen schade aan de bluspomp kan ontstaan.
De aard van de primaire bluswatervoorziening wordt in de uitwerking van de plannen verder vormgegeven.
2. Secundaire waterwinning
Binnen 160 meter van de ingang van een willekeurig object dient een secundaire
waterwinning aanwezig te zijn. Een waterwinning wordt als secundair gezien wanneer deze voldoet aan de volgende punten:
-

Biedt mogelijkheid om binnen 15 minuten na aankomst het blusvoertuig van
bluswater te voorzien;

-

Biedt na aansluiting onafgebroken water voor een periode van ten minste 4

-

uur;
Is te allen tijde beschikbaar;

-

Het water dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat er geen schade aan de
bluspomp kan ontstaan;

-

De capaciteit dient minimaal 90 m /h te zijn;
De afstand tussen de secundaire bluswatervoorziening en de brandhaard is

3

maximaal 160 meter;
-

De afstand tussen een secundaire bluswatervoorziening en de opstelplaats
van het blusvoertuig is maximaal 8 meter;

-

De verticale afstand tussen het waterniveau en de opstelplaats is maximaal 5
meter.

3. Tertaire waterwinning
Binnen 1000 meter van de ingang van een willekeurig object dient een tertaire waterwinning aanwezig te zijn. Een waterwinning wordt als tertair gezien wanneer
deze voldoet aan de volgende punten:
-

Is te allen tijde beschikbaar;
Het water dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat er geen schade aan de

-

bluspomp kan ontstaan;
Biedt na aansluiting onafgebroken bluswater;

-

De capaciteit dient minimaal 240 m /h te zijn;

-

De afstand tussen de tertiaire bluswatervoorziening en de brandhaard is
maximaal 1000 meter;

3

-

De afstand tussen een tertiaire bluswatervoorziening en de opstelplaats is
maximaal 50 meter;

Zelfredzaamheid
Het SAVE rapport beschrijft voor de 4 calamiteitenscenario‟s de mogelijkheden van
zelfredzaamheid (SAVE rapport §5.6). Brandweer Kampen ondersteunt deze beschrijvingen. De volgende punten om de zelfredzaamheid te bevorderen komen nadrukkelijk naar voren:
1. Er dienen voldoende vluchtwegen het gebied uit te leiden;
2. Vluchtwegen dienen voldoende capaciteit te hebben om enerzijds de aanwezigen
uit het gebied te evacueren en anderzijds de hulpdiensten het gebied in te laten
komen;
3. De oriëntatie van de vluchtwegen dient zo te zijn dat deze van het incident af gericht is. Dit betekent dat de vluchtwegen haaks op het spoor dienen te liggen;
4. Er dient voldoende alarmering aanwezig te zijn om de aanwezige personen te
waarschuwen bij een calamiteit. Hierbij kan gedacht worden aan het WAS palen;
5. Binnen gebouwen dienen ruimten of verzamelplaatsen aangewezen te worden
waarin schuilen mogelijk is;
6. Het deelgebied met gemengde functie is bereikbaar via één toegangsroute. Gelet
hierop moet het fietspad als aanvullende hulpverlenings- en vluchtroute beschikbaar zijn. Het fietspad dient hiervoor geschikt gemaakt te zijn. De tunnel onder de
N50 en het spoor kan wel dienst doen als vluchtroute maar is door zijn afmetingen
niet geschikt als aanrijdroute voor de hulpdiensten.
De aarden wal die tussen het gebied en het water komt te liggen maakt deel uit
van de vluchtroute en dient hierom over de gehele lengte goed begaanbaar te
zijn. Verder dienen er over de gehele lengte voldoende oversteekplaatsen over
het water aanwezig te zijn. E.e.a. berekend op het maximaal aantal aanwezigen in
het gebied.

Bijlage 6 Profiel wonen op waterkering

Bijlage 7 Lijst beroep en bedrijf aan huis
Deze bijlage bevat de lijst met de beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten voor aan
huis.
Kledingmakerij, waaronder:
(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf;
woningstoffeerderij.
Reparatiebedrijven, waaronder:
schoen-/lederwarenreparatiebedrijf;
uurwerkreparatiebedrijf;
goud- en zilverreparatiebedrijf;
reparatie van kleine (electrische) gebruiksgoederen;
reparatie van muziekinstrumenten.
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd.
Overige dienstverlening, waaronder:
kappersbedrijf;
schoonheidssalon;
pedicure;
nagelsalon;
kantoren aan huis;
tandarts;
medische hulpverlening (ceso- en fysiotherapie, verloskundige, huisarts, huidtherapeut, alternatief genezer, homeopaat, psycholoog, orthopedagoog, logopedist, medisch specialist, etc.);
juridisch advies (advocaat, notaris, etc.);
financieel advies (registeraccountant, belastingconsulent, administratie, etc.);
bouwkundig advies;
architect;
kunstenaar;
hondentrimsalon;
computerservicebedrijf;
bed & breakfast.
In ieder geval zijn seksinrichtingen en internethandel met verkoop aan huis uitgesloten.

