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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder:  

1.1  plan: 

het bestemmingsplan 'Kockengen' van de gemeente Stichtse Vecht; 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1904.BPkockengenKKG-OW01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijla-
gen); 

1.3  aanduiding: 

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

1.4  achtergevel: 

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw die parallel of nagenoeg parallel loopt 
aan de voorgevel; 

1.5  achtergevellijn: 

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de achtergevel van een gebouw tot aan de perceels-
grenzen; 

1.6  afhankelijke woonruimte (i.v.m. mantelzorg): 

een gebouw bij een woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en 
waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is; 

1.7  agrarisch bedrijf: 

bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten, door middel van het telen van gewassen 
en/of het houden van dieren, mits de exploitatie van deze bedrijven geheel of grotendeels 
gebonden is aan ter plaatse of in de nabijheid aanwezige gronden; 

1.8  agrarisch bedrijfsgebouw: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf; 

1.9  agrarische bedrijfswoning: 

een woning, behorend bij een agrarisch bedrijf, uitsluitend bestemd voor de huisvesting van 
één of meer personen, werkzaam bij het betrokken agrarisch bedrijf; 

1.10  aanduidingsgrens: 

grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 
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1.11  bebouwing: 

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

1.12  bebouwingspercentage: 

een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een bouwperceel c.q. bouwvlak of 

bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; hierbij worden ondergrond

se bouwwerken die zichtbaar zijn boven gemiddelde peil meegerekend, met uitzondering van 

ondergeschikte bouwdelen; 

1.13  bedrijfsmatige activiteiten in een woning: 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, 

geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een wo

ning en daarbij behorende aangebouwde bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan 

worden uitgeoefend; 

1.14  bedrijfsgebouw: 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.15  bedrijfswoning: 

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huis

houden van) een persoon, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op het feitelijk 

gebruik van het gebouw en/of terrein in overeenstemming met de bestemming; 

1.16  bedrijf: 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewer

ken, 

opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 

diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 

1.17  bedrijfsvloeroppervlak: 

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe 

behorende magazijnen en overige dienstruimten; 

1.18  beroep aan huis: 

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 

therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door 

zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de 

woonfunctie, kan worden uitgeoefend; 

1.19  beschoeiing: 

(nagenoeg) loodrechte wand bestemd om grond te keren; 

1.20  bestaand bouwwerk: 

een bouwwerk, dat rechtens bestaat of mag bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van 

het ontwerp van het plan; 

1.21  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 



 7   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

1.22  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.23  BEVI  inrichting: 

een in het Besluit externe veiligheid inrichtingen bedoelde inrichting die in belangrijke mate 

een verhoging van de veiligheidsrisico's kan veroorzaken vanwege risicobronnen die buiten 

de perceelsgrens van de betreffende bedrijfslocatie waarop die risicobronnen aanwezig zijn, 

een plaatsgebonden risico veroorzaakt van meer dan 10 6 per jaar; 

1.24  bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel be

vindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 

gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

1.25  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 

van een standplaats; 

1.26  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

1.27  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing 

is toegelaten; 

1.28  bouwperceelsgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

1.29  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.30  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij di

rect, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond; 

1.31  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 

verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren 

voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps  of be

drijfsactiviteit; 

1.32  detailhandel perifeer: 

detailhandel in brand  en explosiegevaarlijke stoffen en detailhandel in ABC  goederen 

(auto's, boten, caravans), in grove bouwmaterialen, in keukens, in sanitair, tegels en parket, 

in woninginrichting,  meubilering,  decoratie,  verlichting en stoffering, in tenten, sport  

outdoor  en kampeerartikelen, in gereedschap, alsmede bouwmarkten, tuincentra, waarvoor 
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vanwege de omvang en aard van het gevoerde assortiment een groot oppervlak nodig is voor 

de uitstalling daarvan; 

1.33  dienstverlening 

Het beroepsmatig verlenen van diensten; 

1.34  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.35  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering: 

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt; 

1.36  hoofdgebouw: 

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 

zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

1.37  hooiberg: 

een vrijstaand bouwwerk ten dienste van een agrarisch bedrijf; 

1.38  horeca: 

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsma

tig 

exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf; 

1.39  intensief veehouderij: 

een bedrijf met een in hoofdzaak niet grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is ge

richt op het houden van dieren, zoals rundveemesterij, varkens , vleeskalver , pluimvee  of 

pelshouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen alsmede naar de aard daarmee gelijk 

te stellen bedrijfsvormen; 

1.40  kantoor: 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte 

mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen; 

1.41  kas: 

een gebouw, waarvan de wanden en het dak bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materi

aal, dienend tot het kweken, trekken, vermeerderen of opkweken van vruchten, bloemen, 

groenten of planten; 

1.42  kwekerij: 

agrarisch bedrijf, gericht op het kweken van bomen en heesters, mits de exploitatie van deze 

bedrijven geheel of grotendeels gebonden is aan ter plaatse of in de nabijheid aanwezige 

gronden; 

1.43  Lijst van Bedrijfsactiviteiten: 

de lijst van bedrijven bevattende basisinformatie voor milieuzonering zoals die lijst is opge

nomen in de bijlage behorende bij deze regels; 
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1.44  maatschappelijke voorzieningen: 

voorzieningen op het gebied van: 

 openbaar bestuur en overheidsdiensten; 

 levensbeschouwelijke organisaties; 

 onderwijs; 

 cultuur; 

 opvang, zoals kinderopvang; 

 gezondheidszorg, veterinaire diensten en welzijnszorg; 

1.45  mantelzorg: 

Het voldoen aan een tijdelijke, maar langer dan drie maanden durende behoefte aan zorg op 

het fysieke, psychische en/of sociale vlak, waarbij de zorgverlening gebeurt op vrijwillige 

basis en buiten organisatorisch verband. 

1.46  ondergeschikte horeca: 

horeca die wordt uitgeoefend als ondergeschikt onderdeel van een bedrijf of instelling en die 

in directe relatie staat tot het betreffende bedrijf dan wel de betreffende instelling; 

1.47  paardenbak: 

een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, hout, 

boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen en al dan niet voorzien van een 

omheining; 

1.48  parkeervoorzieningen: 

elke al dan niet overdekte stallinggelegenheid ten behoeve van gemotoriseerd verkeer; 

1.49  peil: 

 voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de 

kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

 in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte 

maaiveld; 

1.50  perifere detailhandel: 

een detailhandelsbedrijf te onderscheiden in de volgende categorieën: 

a. detailhandel in volumineuze goederen, zoals auto's, boten, motoren, caravans, brom

mers, fietsen, keukens, sanitair, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen en 

daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, 

onderdelen en/of materialen; 

b. grootschalige meubelbedrijven inclusief in ondergeschikte mate woninginrichting en 

stoffering; 

c. tuincentra en detailhandel in bulk dierenbenodigdheden/hobby artikelen; 

d. bouwmarkten. 

1.51  productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in 

het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunc

tie; 

1.52  voorgevel: 

de op de weg georiënteerde gevel van een hoofdgebouw dat maximaal één voorgevel heeft; 
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1.53  voorgevellijn: 

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

zen; 

1.54  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huis

houden; 

1.55  zijgevel: 

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde de achtergevel of voorge

vel; 

1.56  zijgevellijn: 

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  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 onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;  

2.3  de goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daar

mee gelijk te stellen constructiedeel;  

2.4  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;  

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk; 

2.6  de hoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.  

2.7  afstand tot de bouwperceelsgrens 

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die af

stand het kortst is; 

2.8  ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch met waarden  Natuur en landschaps
waarden 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden  Natuur en landschapswaarden' aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 

a. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven; 

b. het behoud en het herstel van de ter plaatse voorkomende, dan wel de daaraan eigen 

landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden; 

c. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, waaronder tevens begrepen en

semblewaarden, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.  

d. kleinschalig kamperen, voor zover de onder b bedoelde waarden niet onevenredig wor

den aangetast; 

e. extensief dagrecreatief medegebruik, voor zover de onder b bedoelde waarden niet one

venredig worden aangetast; 

f. water en watergangen; 

g. behoud en/of herstel van oever  en slootvegetaties; 

h. groenvoorzieningen, 

i. volkstuinen, ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin'; 

met de daarbij behorende: 

j. bouwwerken; 

k. erfbeplanting; 

l. nutsvoorzieningen; 

m. wegen en paden; 

n. erven en terreinen. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande 

dat: 

1. agrarische bedrijfsgebouwen 5 m achter de voorgevellijn van de agrarische bedrijfs

woning worden gebouwd; 

2. in een bouwvlak maximaal één agrarische bedrijfswoning mag worden gebouwd; 

3. agrarische bedrijfswoningen worden gebouwd in de voorgevelrooilijn; 

4. bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning 5 m achter de voorgevellijn van de 

agrarische bedrijfswoning worden gebouwd; 
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b. de maatvoering van een gebouw dient te voldoen aan de eisen die in de navolgende tabel 

zijn gesteld: 

functie van een 

gebouw 

max. goot

hoogte 

(m) 

max. bouw

hoogte (m) 

max. 

inhoud 

(m³) 

max. op

pervlakte 

(m²) 

dakhelling 

agrarische be

drijfsgebouwen 

6 10   minimaal 15° en 

maximaal 50 ° 

agrarische be

drijfwoning inclu

sief aangebouwde 

bijbehorende 

bouwwerken 

3,5 8 600  minimaal 40° 

en maximaal 60 

° 

vrijstaande bijbe

horende bouw

werken bij de 

agrarische be

drijfswoning 

3 5  50 minimaal 15° en 

maximaal 50 ° 

 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend achter de voorgevellijn van de 

agrarische bedrijfswoning worden gebouwd, met uitzondering van erf  en terreinafschei

dingen; 

b. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak mag niet meer 

bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf  en terreinafscheiding 

voor de voorgevellijn van de agrarische bedrijfswoning niet meer dan 1 m mag bedragen; 

c. silo's zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, waarbij de bouwhoogte voor 

mestsilo’s niet meer mag bedragen dan 6 m en voor voedersilo’s niet meer dan 10 m; 

d. vergistingsinstallaties zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, waarbij de op

pervlakte en bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 1000 m² en 4 

m; 

e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van mestopslag zijn zowel binnen als 

aansluitend aan het bouwvlak toegestaan, waarbij de oppervlakte en de bouwhoogte niet 

meer mogen bedragen dan respectievelijk 750 m² en 2,5 m; 

f. kuilvoerplaten en mestplaten zijn uitsluitend binnen alsmede aansluitend aan het bouw

vlak toegestaan, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m; 

g. windturbines/ molens zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, waarbij de 

bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m; 

h. windwokkels zijn toegestaan op gebouwen, waarbij de bouwhoogte inclusief de bouw

hoogte van het gebouw niet meer mag bedragen dan 13 m. Bij een agrarisch bedrijf is één 

windwokkel toegestaan; 

i. lichtmasten zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, waarbij de bouwhoogte niet 

meer mag bedragen dan 3 m; 

j. landhekken zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan, waarbij de bouwhoog

te niet meer mag bedragen dan 1,5 m; 

k. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag binnen het bouw

vlak niet meer bedragen dan 6 m; 
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l. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag buiten het bouw

vlak niet meer bedragen dan 2 m; 

m. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' mogen hobbykassen en gereed

schapskasten worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 1,5 m respectie

velijk 0,75 m mag bedragen en de oppervlakte niet meer dan 6 m² mag bedragen. 

3.3  Specifieke gebruiksregels  

3.3.1  Kleinschalig kamperen 

Voor het kleinschalig kamperen gelden de volgende regels: 

a. per bouwvlak zijn ten hoogste 10 kampeermiddelen toegestaan gedurende de periode 

van 1 april tot en met 31 oktober; 

b. per bouwvlak zijn ten hoogste 15 kampeermiddelen toegestaan gedurende 6 weken in het 

hoogseizoen zijnde de vakantieperiode in de regio met dien verstande dat tussen twee 

terreinen voor kleinschalig kamperen een afstand dient te worden aangehouden van ten 

minste 1.000 m en een goede inpassing in natuur en landschap dient plaats te vinden, 

met inachtneming van eventueel aanwezige cultuurhistorische waarden; 

c. de voorzieningen ten behoeve van het kleinschalig kamperen worden ingepast in de be

staande agrarische bedrijfsgebouwen; 

d. het kleinschalig kamperen mag zowel binnen als direct aansluitend aan het bouwvlak 

plaatsvinden. 

3.3.2  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval gerekend het gebruiken of 

laten gebruiken voor:  

a. het bedrijfsmatig ten behoeve van derden vervaardigen of herstellen van goederen, uit

gezonderd het verwerken van producten afkomstig van het betrokken agrarisch bedrijf;  

b. het bedrijfsmatig verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen bestemd en gereed 

voor onmiddellijk gebruik of verbruik, uitgezonderd de verkoop of het ten verkoop aan

bieden van producten afkomstig van het betrokken agrarisch bedrijf;  

c. het gebruik ten behoeve van een kwekerij.  

3.3.3  Mantelzorg 

Gebruik van ruimten in de bedrijfswoning en erfbebouwing ten behoeve mantelzorg is niet 

toegestaan, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. 

3.4  Afwijken van de bouwregels 

3.4.1  Vormverandering en vergroting bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in lid 3.2.1 voor het van vorm veranderen en/of het vergroten van een bouwvlak 

bij een agrarische bedrijf, niet zijnde een intensieve veehouderij, met niet meer dan 15% tot 

maximaal 1 ha, mits: 

a. de noodzaak voor het vergroten van het bouwvlak is aangetoond in verband met een 

duurzaam bedrijfsperspectief; 

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig 

worden aangetast; 

c. de in lid 3.1 genoemde, te beschermen waarden van de gronden niet onevenredig worden 

aangetast; 
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d. de bestaande landschapsstructuur wordt behouden, dan wel versterkt; 

e. ten behoeve van het betreffende bouwvlak niet reeds eerder deze afwijkingsbevoegdheid 

is toegepast; 

f. het totaal aantal bouwvlakken niet wordt vergroot; 

g. na verlening van de omgevingsvergunning geen gebouwen door het verplaatsen van of 

vergroten buiten het bouwvlak zijn komen te liggen; 

h. voldaan wordt aan het gestelde bij of krachtens de Wet geluidhinder. 

3.4.2  Hoogte bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in: 

a. lid 3.2.1 voor het bouwen van agrarische bedrijfswoningen met een goothoogte van niet 

meer dan 5,5 m, onder de voorwaarde dat de bedrijfswoning landschappelijk wordt inge

past en er geen onevenredige aantasting plaats vindt van het bebouwingspatroon. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen voor de duur dat de agrarische activiteit wordt uitgeoe

fend een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 3.1 voor het 

uitoefenen van nevenactiviteiten, die zijn opgenomen in bijlage 3 'Lijst nevenactiviteiten', 

alsmede naar aard en omvang daarmee vergelijkbare nevenactiviteiten, tot maximaal de al

daar aangegeven oppervlakte, mits: 

a. de nevenactiviteiten binnen bestaande agrarische bedrijfsgebouwen plaatsvinden, met 

dien verstande dat buitenactiviteiten tevens direct aansluitend aan het bouwvlak mogen 

plaatsvinden, indien de activiteit uitvoerbaar is in open grond; 

b. de in lid 3.1 genoemde, te beschermen waarden van de gronden niet onevenredig worden 

aangetast; 

c. de nevenactiviteiten inpasbaar zijn binnen de ter plaatse voorkomende, dan wel de daar

aan eigen cultuurhistorische, landschappelijke en de natuurwetenschappelijke waarden; 

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig 

worden aangetast; 

e. geen opslag van goederen in de open lucht plaatsvindt; 

f. de hoeveelheid extra verkeer past bij de wegstructuur; 

g. het parkeren binnen het bouwvlak op eigen terrein plaatsvindt. 

3.5.2  Paardenbakken 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in lid 3.1 voor het realiseren van een paardenbak, met dien verstande, dat: 

a. per bouwvlak maximaal één paardenbak is toegestaan; 

b. een paardenbak uitsluitend binnen het bouwvlak is toegestaan, dan wel buiten het 

bouwvlak indien het een paardenbak ten behoeve van de bestemming ‘Wonen’ betreft die 

wegens gebrek aan ruimte op het erf aldaar niet geheel binnen die bestemming is gele

gen; 

c. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m bedraagt, 

tenzij deze afstand niet mogelijk is in welk geval de afstand ten minste 25 m bedraagt, 

mits geen hinder is te verwachten voor omwonenden; 

d. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 10% van het bouwvlak bedraagt met een 

maximum van 800 m²; 

e. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer bedraagt dan 2 m; 
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f. de bouwhoogte van omheiningen niet meer bedraagt dan 1,5 m; 

g. de bestaande landschapsstructuur worden behouden, dan wel versterkt. 

3.5.3  Mantelzorg 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in sublid 3.3.3 ten behoeve van mantelzorg mits: 

a. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie; indien 

sprake is van een ouder  kind relatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn) is geen 

medische of sociale indicatie noodzakelijk; 

b. de bedrijfswoning en de erfbebouwing bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten;  

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

d. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m². 

3.5.4  Vervallen omgevingsvergunning mantelzorg 

De in sublid 3.5.3 bedoelde omgevingsvergunning vervalt na beëindiging van de mantelzorg.  

Na het vervallen van de omgevingsvergunning is degene aan wie de omgevingsvergunning 

was verleend of diens rechtsopvolger en indien sprake was van afhankelijke woonruimte 

verplicht de alsdan strijdige situatie (met sublid 3.3.3) te zijner keuze hetzij in de vorige toe

stand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen.  

3.6  Wijzigingsbevoegdheid 

3.6.1  Vergroting bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde

ning de binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur  en landschapswaarden’ 

gelegen bouwvlakken veranderen van vorm en/of vergroten tot een oppervlakte van maxi

maal 1,5 ha, mits: 

a. de noodzaak voor het vergroten van het bouwvlak is aangetoond in verband met een 

duurzaam bedrijfsperspectief; 

b. de vergroting/verandering plaatsvindt ten behoeve van de grondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig 

worden aangetast; 

d. de in lid 3.1 genoemde, te beschermen waarden van de gronden niet onevenredig worden 

aangetast; 

e. de bestaande landschapsstructuur wordt behouden, dan wel versterkt; 

f. ten behoeve van het betreffende bouwvlak niet reeds eerder deze wijzigingsbevoegdheid 

is toegepast; 

g. het totaal aantal bouwvlakken niet wordt vergroot; 

h. na wijziging geen gebouwen door het verplaatsen van of vergroten buiten het bouwvlak 

zijn komen te liggen; 

i. voldaan wordt aan het gestelde bij of krachtens de Wet geluidhinder. 

3.6.2  Wijzigen naar Bedrijf 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde

ning de binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur  en landschapswaarden’ 

met een bouwvlak aangegeven gronden wijzigen in de bestemming ‘Bedrijf’, uitsluitend in

dien voortzetting van het betreffende agrarische bedrijf redelijkerwijs niet meer mogelijk is 
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en strekt ertoe verpaupering door leegstand tegen te gaan, dan wel de voor dit gebied karak

teristieke elementen te behouden, mits: 

a. het een bedrijf betreft zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 4 ‘Om

schakeling naar bedrijf’; 

b. de oppervlakte van de overige agrarische bedrijfsgebouwen wordt gereduceerd met ten 

minste 50%, waarbij de oppervlakte aan bebouwing ten behoeve van de functiewijziging 

niet meer dan 1000 m² mag bedragen; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig 

worden aangetast; 

d. de functiewijziging geen nadelige gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en er geen 

onevenredige toename plaats vindt van de verkeersaantrekkende werking; 

e. op eigen terrein voldoende parkeerruimte wordt gerealiseerd, in relatie tot de te ver

wachten parkeerbehoefte; 

f. de in lid 3.1 genoemde, te beschermen waarden van de gronden niet onevenredig worden 

aangetast; 

g. het agrarische karakter van de betrokken gronden dan wel de omgeving daarvan niet 

onevenredig wordt aangetast; 

h. uit een erfinrichtingsplan blijkt dat een kwalitatief hoogwaardige invulling wordt gege

ven aan de architectuur van het hoofdgebouw en de inrichting van omliggende terreinen 

in hun ruimtelijke samenhang; 

i. eventuele bijbehorende gronden die geen erffunctie hebben, beschikbaar blijven of ko

men voor de grondgebonden functie landbouw of natuur, overeenkomstig de functie van 

het betrokken gebied. 

3.6.3  Niet agrarische opslag en hobbymatige agrarische activiteiten 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde

ning de gronden binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur  en landschaps

waarden’ wijzigen ten behoeve van het gebruik van agrarische bedrijfsgebouwen voor niet

agrarische opslag van goederen en materialen, alsmede voor hobbymatige agrarische activi

teiten, onder de voorwaarden dat: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig 

worden aangetast; 

b. de opslag van goederen en materialen mag niet leiden tot een vergroting van de ver

keersaantrekking; 

c. het agrarische karakter van de betrokken gronden dan wel de omgeving daarvan mag 

niet onevenredig worden aangetast; 

d. de in lid 3.1 genoemde, te beschermen waarden van de gronden niet onevenredig worden 

aangetast; 

e. de gebouwen waarin wordt opgeslagen mogen geen uiterlijke wijziging ondergaan; 

f. de opslag van goederen en materialen mag in ieder geval niet gepaard gaan met of leiden 

tot het bedrijfsmatig herstellen of vervaardigen van goederen en materialen dan wel het 

bedrijfsmatig verkopen of ten verkoop aanbieden van de betrokken goederen en materia

len ter plaatse; 

g. de opslag is uitsluitend toegestaan, voor zover daarop de Wet milieubeheer niet van toe

passing is; 

h. de opslag van goederen en materialen alsmede het gebruik voor hobbymatige agrarische 

activiteiten mogen niet leiden tot een noodzakelijke uitbreiding van agrarische bedrijfs

bebouwing; 

i. de opslag van goederen mag niet buiten de bedrijfsgebouwen plaatsvinden; 
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j. na wijziging van het gebruik van de agrarische bedrijfsgebouwen mag het oppervlak aan 

bedrijfsgebouwen zowel agrarisch als niet agrarisch, niet meer bedragen dan de opper

vlakte aanwezig binnen het bouwvlak ten tijde van de inwerkingtreding van de wijziging 

van de gronden. 

3.6.4  Wijzigen naar Wonen 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde

ning de binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur  en landschapswaarden’ 

met een bouwvlak aangegeven gronden wijzigen in de bestemming ‘Wonen’, uitsluitend in

dien voortzetting van het betreffende agrarische bedrijf redelijkerwijs niet meer mogelijk is 

en strekt ertoe verpaupering door leegstand tegen te gaan, dan wel de voor dit gebied karak

teristieke elementen alsmede de van oudsher bekende boerderijvorm te behouden, onder de 

voorwaarden dat: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig 

worden aangetast; 

b. op gronden die door toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bestemming ‘Wonen’ 

hebben gekregen is het bepaalde in artikel 19 van overeenkomstige toepassing, met dien 

verstande dat de tot het hoofdgebouw behorende aangebouwde bedrijfsruimte ook als 

woning mag worden verbouwd en gebruikt; 

c. de in lid 3.1 genoemde, te beschermen waarden van de gronden niet onevenredig worden 

aangetast; 

d. eventuele bijbehorende gronden die geen erffunctie hebben, beschikbaar blijven of ko

men voor de grondgebonden functies landbouw of natuur, overeenkomstig de functie 

van het betrokken gebied; 

e. voldaan wordt aan het gestelde bij of krachtens de Wet geluidhinder. 

3.6.5  Wijzigen naar Wonen ter plaatse van aanduiding 'karakteristiek' 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde

ning de binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur  en landschapswaarden’ 

met een bouwvlak aangegeven gronden wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ en ter plaatse 

van de aanduiding ‘karakteristiek’ de bouw van extra woningen in de bestaande agrarische 

bedrijfswoning toestaan, uitsluitend indien voortzetting van het betreffende agrarische be

drijf redelijkerwijs niet meer mogelijk is en strekt ertoe verpaupering door leegstand tegen te 

gaan, dan wel de voor dit gebied karakteristieke elementen alsmede de van oudsher bekende 

boerderijvorm te behouden, onder de voorwaarden dat: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig 

worden aangetast; 

b. op gronden die door toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bestemming ‘Wonen’ 

hebben gekregen is het bepaalde in artikel 19 van overeenkomstige toepassing, met dien 

verstande dat de tot het hoofdgebouw behorende aangebouwde bedrijfsruimte ook als 

woning mag worden verbouwd en gebruikt; 

c. de in lid 3.1 genoemde, te beschermen waarden van de gronden niet onevenredig worden 

aangetast; 

d. eventuele bijbehorende gronden die geen erffunctie hebben, beschikbaar blijven of ko

men voor de grondgebonden functies landbouw of natuur, overeenkomstig de functie 

van het betrokken gebied; 

e. voldaan wordt aan het gestelde bij of krachtens de Wet geluidhinder. 
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3.7  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouw
werk zijnde, of van werkzaamheden 

3.7.1  Vergunningplicht 

Het is verboden op en in de lid 3.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde en niet zijnde 

werkzaamheden van ondergeschikte betekenis, uit te voeren te doen of te laten uitvoeren, 

zonder een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders: 

a. het ontgraven, vergraven en egaliseren van gronden; 

b. het bebossen of anderszins beplanten met hoog opgaande houtopstanden, bomen, strui

ken of heesters (met een hoogte van 1,5 m en meer); 

c. het rooien, kappen en dunnen van houtopstanden, bomen, struiken of heesters, behou

dens het oogsten van teelten; 

d. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en het aanleggen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

e. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verleggen, verruimen en dempen van 

bestaande waterlopen, sloten, greppels, kolken, oppervlaktewater, oevers, kades en dij

ken; 

f. het ophogen van gronden en aanleggen van (geluids)wallen; 

g. diepploegen en diepwoelen, zijnde het extra diep 0,4 m of meer  omploegen, waarbij de 

kruidlaag volledig wordt omgeploegd; 

h. werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of (grond)waterstand 

beogen of ten gevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten; 

i. het scheuren van grasland; 

j. het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen, met dien verstande, dat teeltonder

steunende voorzieningen met een oppervlakte van meer dan 4 ha niet zijn toegestaan; 

k. het aanleggen van paardenbakken. 

3.7.2  Beoordelingscriteria 

Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning als bedoeld in lid 3.7.1 alleen indien 

door de in sublid 3.7.1 genoemde werken of werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daar

van, hetzij direct, hetzij indirect de waarden en/of functies die het plan beoogt te bescher

men, niet blijvend onevenredige of niet onevenredig kunnen worden aangetast, tenzij hier

aan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen. Onder 

waarden en functies worden in ieder geval verstaan de cultuurhistorische, natuurlijke en 

landschapswaarden in het betrokken gebied. 

3.7.3  Uitzonderingen vergunningplicht 

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 3.7.1 is vereist voor:  

a. de werken of werkzaamheden als bedoeld in sublid 3.7.1 onder a, b, d, f, g, i, j, k, indien 

uitgevoerd binnen het bouwvlak; 

b. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van in  en uitritten; 

c. werken of werkzaamheden, behorende bij de aanleg van zwembaden, indien en voor 

zover daarvoor omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsregels is verleend; 

d. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 

vereist; 

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 
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Artikel 4  Bedrijf 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. bedrijven en bedrijfsactiviteiten voor zover deze bedrijven en bedrijfsactiviteiten voor

komen in de categorieën 1 en 2 van de van deze regels uitmakende bijlage 1 'Staat van 

Bedrijfsactiviteiten';  

b. verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG, ter plaatse van de aanduiding 'ver

kooppunt motorbrandstoffen zonder lpg'; 

c. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, waaronder tevens begrepen en

semblewaarden, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'; 

d. parkeren op daken, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer  parke

ren'; 

e. duikers, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding  duiker'; 

met de daarbij behorende:  

f. parkeervoorzieningen;  

g. groenvoorzieningen;  

h. nutsvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening'; 

i. bedrijfsgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

j. bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

Onder bedrijven als bedoeld onder a zijn niet begrepen:  

k. detailhandelsbedrijven;  

l. BEVI inrichtingen; 

m. bedrijven die krachtens artikel 2.1, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht zijn aangewezen 

als inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Bedrijfsgebouwen  

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aan

gegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven; 

e. ten behoeve van parkeren op daken mogen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van verkeer  parkeren' gebouwen worden voorzien van bouwwerken, geen gebou

wen zijnde, met een hoogte van niet meer dan 1,5m gemeten ten opzichte van de hoogte 

van het desbetreffende gebouw. 
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4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de hoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor 

de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m. 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goed woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

4.4  Specifieke gebruiksregels 

4.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebrui

ken of laten gebruiken ten behoeve van:  

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;  

b. de uitoefening van detailhandel en horeca;  

c. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG);  

d. perifere detailhandel teneinde niet wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden:  

1. er sprake is van een nieuwe vestiging binnen de gemeente en/of van een uitbreiding 

van een bestaande en/of een te verplaatsen vestiging, dient er een distributief plano

logisch onderzoek aan ten grondslag liggen;  

2. er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd;  

3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden 

aangepast.  

4.4.2  Mantelzorg 

Gebruik van ruimten in de bedrijfswoning en erfbebouwing ten behoeve mantelzorg is niet 

toegestaan, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

4.5.1  Bevoegdheden 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 

van:  

a. het bepaalde in lid 4.1 teneinde, bedrijven toe te laten die voorkomen in één categorie 

hoger dan algemeen toelaatbaar, indien en voor zover het betrokken bedrijf naar aard en 

invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijnings

vorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan 
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worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Lijst van Bedrijfsacti

viteiten;  

b. het bepaalde in lid 4.1 teneinde, bedrijven toe te laten die niet in de Lijst van Bedrijfsac

tiviteiten zijn genoemd, indien en voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed 

op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) ge

acht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Lijst van Be

drijfsactiviteiten;  

c. het bepaalde in sublid 4.2.1 voor het bouwen van een bedrijfsgebouw buiten het bouw

vlak, voor zover de bedrijfsactiviteiten voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3.2 van 

de van deze regels uitmakende lijst van Bedrijfsactiviteiten met dien verstande dat:  

1. de goothoogte niet meer dan 5 m bedraagt;  

2. de bouwhoogte niet meer dan 8 m bedraagt;  

3. de voorgevellijn aansluit bij de voorgevellijnen van de belendende percelen;  

4. de afstanden tot de zijdelingse perceelsgrenzen minimaal 3 m bedragen;  

5. de afstand tot de achterste perceelsgrens minimaal 2 m en maximaal 5 m bedraagt;  

6. er uitsluitend lokaalgebonden bedrijven mogen worden gevestigd, tenzij aantoon

baar wordt gemaakt dat lokaalgebonden bedrijven niet voorhanden zijn;  

7. er wordt voldaan aan de milieueisen.  

d. van het bepaalde in sublid 4.4.2 ten behoeve van mantelzorg mits: 

1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie; in

dien sprake is van een ouder  kind relatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is 

(zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk; 

2. de bedrijfswoning en de erfbebouwing bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten;  

3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waar

onder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m²; 

4.5.2  Vervallen omgevingsvergunning mantelzorg 

a. de in sublid 4.5.1 onder d bedoelde omgevingsvergunning vervalt na beëindiging van de 

mantelzorg; 

b. na het vervallen van de omgevingsvergunning als bedoeld onder a is degene aan wie de 

omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger en indien sprake was van af

hankelijke woonruimte verplicht de alsdan strijdige situatie (met sublid 4.4.2) te zijner 

keuze hetzij in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in over

eenstemming te brengen.  

4.6  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde

ning het plan wijzigen voor de van deze regels deel uitmakende Lijst van Bedrijfsactiviteiten 

in die zin van de categorie indeling van bedrijven, indien en voor zover een wijziging van de 

milieubelasting van de desbetreffende typen van bedrijven daartoe aanleiding geeft.  
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Artikel 5  Centrum 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. detailhandel;  

b. cultuur; 

c. dienstverlening; 

d. wonen; 

e. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, waaronder tevens begrepen en

semblewaarden, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'; 

f. vuurwerkopslag en verkoop conform vergunning, ter plaatse van de aanduiding 'speci

fieke vorm van detailhandel  vuurwerk verkooppunt'; 

g. horecabedrijven, voor zover deze horecabedrijven voorkomen in de categorie 1 in de van 

deze regels uitmakende bijlage 5 'Staat van horeca activiteiten', ter plaatse van de aan

duiding 'specifieke vorm van horeca  categorie 1'; 

h. horecabedrijven, voor zover deze horecabedrijven voorkomen in de categorie 2 in de van 

deze regels uitmakende bijlage 5 'Staat van horeca activiteiten', ter plaatse van de aan

duiding 'specifieke vorm van horeca  categorie 2'; 

i. zorgwoningen, ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning'; 

met de daarbij behorende:  

j. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

k. groenvoorzieningen;  

l. parkeervoorzieningen;  

m. nutsvoorzieningen.  

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aan

gegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven. 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de bouwhoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen 

voor de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  
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5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goed woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

5.4  Specifieke gebruiksregels 

5.4.1  Mantelzorg 

Gebruik van ruimten in de woning en erfbebouwing ten behoeve mantelzorg is niet toege

staan, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. 

5.5  Afwijken van de gebruiksregels 

5.5.1  Bevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 

van in het bepaalde in sublid 5.4.1 ten behoeve van mantelzorg mits: 

a. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie; indien 

sprake is van een ouder  kind relatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn) is geen 

medische of sociale indicatie noodzakelijk; 

b. de bedrijfswoning en de erfbebouwing bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten;  

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

d. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m²; 

5.5.2  Vervallen omgevingsvergunning mantelzorg 

a. de omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 5.5.1 vervalt na beëindiging van de man

telzorg. 

b. na het vervallen van de omgevingsvergunning als bedoeld onder a is degene aan wie de 

omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger en indien sprake was van af

hankelijke woonruimte verplicht de alsdan strijdige situatie (met sublid 5.4.1) te zijner 

keuze hetzij in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in over

eenstemming te brengen.  
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Artikel 6  Detailhandel 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel, 

b. wonen ten behoeve van de onder a genoemde functie op de verdieping, 

met de daarbij behorende:  

c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

d. groenvoorzieningen;  

e. parkeervoorzieningen;  

f. nutsvoorzieningen.  

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aan

gegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven. 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de bouwhoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen 

voor de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

6.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goed woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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Artikel 7  Dienstverlening 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. dienstverlening;  

met de daarbij behorende:  

b. groenvoorzieningen;  

c. parkeervoorzieningen;  

d. nutsvoorzieningen.  

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aan

gegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven. 

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de bouwhoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen 

voor de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

7.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goed woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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Artikel 8  Gemengd  1 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd  1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. maatschappelijke voorzieningen;  

b. dienstverlening; 

c. kantoren; 

met de daarbij behorende:  

d. groenvoorzieningen;  

e. parkeervoorzieningen;  

f. nutsvoorzieningen.  

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aan

gegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven. 

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de hoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor 

de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

8.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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8.4  Specifieke gebruiksregels 

8.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval gerekend het gebruiken of 

laten gebruiken voor:  

a. horeca, met uitzondering van beperkte horecavoorzieningen die ondergeschikt zijn aan 

en ten dienste staan van de in lid 8.1 genoemde doeleinden. 
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Artikel 9  Gemengd  2 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd  2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen; 

b. maatschappelijke voorzieningen;  

c. dienstverlening; 

d. kantoren; 

met de daarbij behorende:  

e. groenvoorzieningen;  

f. parkeervoorzieningen;  

g. nutsvoorzieningen.  

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aan

gegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven. 

9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de hoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor 

de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

9.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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9.4  Specifieke gebruiksregels 

9.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval gerekend het gebruiken of 

laten gebruiken voor:  

a. horeca, met uitzondering van beperkte horecavoorzieningen die ondergeschikt zijn aan 

en ten dienste staan van de in lid 9.1 genoemde doeleinden. 
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Artikel 10  Gemengd  3 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd  3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen; 

b. maatschappelijke voorzieningen;  

c. detailhandel; 

d. dienstverlening; 

e. kantoren; 

met de daarbij behorende:  

f. groenvoorzieningen;  

g. parkeervoorzieningen;  

h. nutsvoorzieningen.  

10.2  Bouwregels 

10.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aan

gegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven. 

10.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de hoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor 

de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

10.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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10.4  Specifieke gebruiksregels 

10.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval gerekend het gebruiken of 

laten gebruiken voor:  

a. horeca, met uitzondering van beperkte horecavoorzieningen die ondergeschikt zijn aan 

en ten dienste staan van de in lid 10.1 genoemde doeleinden. 
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Artikel 11  Groen 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. bermen;  

b. plantsoenen;  

c. watergangen en waterpartijen;  

d. voet  en fietspaden;  

e. speeltoestellen;  

f. kunstobjecten;  

g. duikers en bruggen; 

h. openbare nutsvoorzieningen.  

11.2  Bouwregels 

11.2.1  Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van speeltoestellen en kunstobjecten geldt de 

volgende regel: 

a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 

11.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;  

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  
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Artikel 12  Horeca 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. partycentrum en zaalverhuur; 

b. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, waaronder tevens begrepen en

semblewaarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';  

met de daarbij behorende:  

c. groenvoorzieningen;  

d. parkeervoorzieningen;  

e. nutsvoorzieningen.  

12.2  Bouwregels 

12.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aan

gegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven. 

12.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de bouwhoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen 

voor de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

12.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goed woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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Artikel 13  Maatschappelijk 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. maatschappelijke voorzieningen;  

b. kerk, ter plaatse van de aanduiding 'religie'; 

c. begraafplaats, ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats'; 

d. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, waaronder tevens begrepen en

semblewaarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';  

e. ondergeschikte horeca, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca  on

dergeschikte horeca'; 

met de daarbij behorende:  

f. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

g. groenvoorzieningen;  

h. parkeervoorzieningen;  

i. nutsvoorzieningen.  

13.2  Bouwregels 

13.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' of 

'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven. 

13.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de hoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor 

de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

13.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  
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d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

13.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval gerekend het gebruiken of 

laten gebruiken voor:  

a. wonen;  

b. detailhandel;  

c. horeca, met uitzondering van beperkte horecavoorzieningen die ondergeschikt zijn aan 

en ten dienste staan van de in lid 13.1 genoemde doeleinden;  

d. het gebruik of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor raam  en straatprosti

tutie alsmede voor seksinrichtingen en sekswinkel;  

e. het aanwezig of opgeslagen (laten) houden voor opslag, laad  en/of losplaats ten behoeve 

van handelsdoeleinden.  
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Artikel 14  Natuur 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. het behoud en het herstel van de ter plaatse voorkomende, dan wel de daaraan eigen 

landschappelijke en de natuurwetenschappelijke waarden; 

b. ecologische verbindingszones; 

c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘woonwagenstandplaats’, één woonwagen als

mede een sanitaire voorziening; 

d. extensief dagrecreatief medegebruik,  

met de daarbij behorende: 

e. water en watergangen; 

f. onverharde wegen en paden. 

14.2  Bouwregels 

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' is een sanitaire voorzie

ning toegestaan waarvan de oppervlakte en de goot  en bouwhoogte niet meer mogen bedra

gen dan respectievelijk 10 m², 3 m en 5 m; 

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

14.3.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Natuur' zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken of werk

zaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde bij de andere op deze gronden rusten

de bestemmingen:  

a. het ontgraven, vergraven en egaliseren van gronden; 

b. het rooien, kappen en dunnen van houtopstanden, bomen, struiken of heesters, behou

dens het oogsten van teelten; 

c. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en het aanleggen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

d. het aanbrengen van onder  en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en ap

paratuur; 

e. het ophogen van gronden en aanleggen van (geluids)wallen; 

f. diepploegen en diepwoelen, zijnde het extra diep 0,4 m of meer  omploegen, waarbij de 

kruidlaag volledig wordt omgeploegd; 

g. werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of (grond)waterstand 

beogen of ten gevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten; 

h. het scheuren van grasland; 

14.3.2  Uitzonderingen  

Het in sublid 14.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

b. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 

vereist; 
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2.  is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 

14.3.3  Toelaatbaarheid 

De vergunning kan slechts worden verleend, indien de uitvoering van de aldaar genoemde 

werken of werkzaamheden geen afbreuk doen aan het karakter van de bestemming 'Natuur'. 

Alvorens burgemeester en wethouders een beslissing nemen op aanvraag om een omgevings

vergunning wordt de gemeentelijke monumentencommissie of een soortgelijke adviescom

missie gehoord.   



 40   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

Artikel 15  Sport  

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. sportterreinen;  

b. zwembad, ter plaatse van de aanduiding 'zwembad'; 

c. sporthal en bibliotheek, ter plaatse van de aanduiding 'sporthal'; 

d. met daaraan ondergeschikt horeca;  

e. evenemententerrein, ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein'; 

met daarbij behorende:  

f. parkeervoorzieningen;  

g. groenvoorzieningen;  

h. nutvoorzieningen.  

15.2  Bouwregels 

15.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangege

ven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aan

gegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot , bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercenta

ge (%)' is aangegeven. 

15.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de hoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor 

de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer bedragen dan 10 m;  

d. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 15 m;  

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

15.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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Artikel 16  Tuin 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' in aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gelegen hoofdgebouwen; 

b. parkeren ten behoeve van de woonfunctie. 

16.2  Bouwregels 

16.2.1  Bouwwerken 

Op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van vlaggenmasten tot een 

bouwhoogte van 6 m. 

16.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 

van het bepaalde in sublid 16.2.1 ten behoeve van erf  of perceelsafscheidingen bij hoekwo

ningen op de zijdelingse perceelsgrenzen tot een bouwhoogte van 2 m, mits aanvaardbaar 

vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. 

16.4  Specifieke gebruiksregels  

Tot een strijdig gebruik met de bestemming, wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten 

gebruiken voor:  

a. parkeren anders dan normaal, parkeren ten behoeve van de woonfunctie. Hieronder 

wordt in ieder geval verstaan het inrichten van de bestemming tuin voor meer dan 50% 

als parkeerplaats. 
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Artikel 17  Verkeer  Verblijfsgebied  

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer  Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. buurtontsluitingswegen;  

b. voet  en fietspaden;  

c. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garage'; 

d. evenemententerrein, ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein'; 

e. bermen;  

f. parkeervoorzieningen;  

g. groenvoorzieningen;  

h. openbare nutsvoorzieningen;  

i. watergangen en waterpartijen;  

j. duikers en bruggen; 

k. speeltoestellen;  

l. kunstobjecten;  

m. geluidswerende voorzieningen;  

n. (ondergrondse) inzamelplaats voor (gescheiden) afval;  

o. geleiding, beveiliging en regeling voor verkeer.  

17.2  Bouwregels 

17.2.1  Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van speeltoestellen en kunstobjecten geldt de 

volgende regel: 

a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 

17.2.2  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van:  

a. nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:  

1. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;  

2. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m².  

b. garageboxen gelden  de volgende regels: 

1. de gebouwen moeten aaneen worden gebouwd; 

2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 

17.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;  

b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 9 m;  

c. de bouwhoogte van straatmeubilair mag niet meer bedragen dan 6 m;  

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

17.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval gerekend:  

a. de verkoop van motorbrandstoffen;  

b. het gebruik van garageboxen voor de uitoefening van beroep of bedrijf aan huis. 



 43   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

Artikel 18  Water 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. watergangen en waterpartijen;  

b. bruggen, ter plaatse van de aanduiding 'brug'; 

c. waterberging;  

d. waterhuishouding;  

e. recreatief medegebruik, en 

f. bij een en ander behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, duikers en dammen. 

18.2  Bouwregels 

18.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals sluizen, stuwen, duikers en 

beschoeiingen, gelden de volgende bepalingen:  

a. de bouwhoogte van beschoeiingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m. 

18.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

18.4  Specifieke gebruiksregels  

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval gerekend:  

a. het afmeren van woonboten. 
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Artikel 19  Wonen  1 

19.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Wonen  1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen;  

b. beroep aan huis; 

c. tuinen en erven;  

d. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, waaronder tevens begrepen en

semblewaarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';  

met de daarbij behorende:  

e. hoofdgebouwen met bijbehorende bouwwerken; 

f. parkeervoorzieningen;  

g. nutsvoorzieningen;  

h. groenvoorzieningen.  

19.2  Bouwregels 

19.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:  

a. het hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;  

b. ter plaatse van de aanduidingen 'aaneengebouwd', 'gestapeld', 'twee aaneen' en 'vrij

staand' mogen hoofdgebouwen uitsluitend worden gebouwd op de hierna aangewezen 

wijze: 

ter plaatse van de aanduiding: bouwwijze: 

'aaneengebouwd' alle woningen aaneen, in niet gestapelde vorm 

'gestapeld' in gestapelde vorm  

'twee aaneen' half vrijstaand 

'vrijstaand' vrijstaand  

c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aan

duiding 'maximale goot  en bouwhoogte (m)' of 'maximale goothoogte (m)' is aangege

ven;  

d. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aandui

ding 'maximale goot  en bouwhoogte (m)' is aangegeven;  

e. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens of grenzen, waar het 

hoofdgebouw niet aan een ander hoofdgebouw is aangebouwd, mag niet minder dan 3 m 

bedragen; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag de vrije doorgangshoogte niet min

der dan 2,3 m bedragen. 

19.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:  

a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met 

dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten' geen bijbeho

rende bouwwerken mogen worden gebouwd; 

b. aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend aan de achtergevel van het 

hoofdgebouw worden gebouwd; 



 45   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

c. de bouwhoogte van aangebouwd bijbehorend bouwwerk  mag niet meer bedragen dan 3 

m;  

d. de achterzijde van de aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3 m achter 

de achtergevellijn van het hoofdgebouw liggen;  

e. van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag de goothoogte niet meer bedragen dan 3 

m en de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedragen;  

f. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, buiten het bouwvlak, mag 

bij elk hoofdgebouw niet meer bedragen dan 1/3 van de gezamenlijke oppervlakte van de 

bij dat hoofdgebouw behorende gronden, buiten het bouwvlak, en gronden die als "Tuin" 

zijn aangewezen, doch niet meer dan 40 m². 

19.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de bouwhoogte voor erf  en terreinafscheidingen voor zover gelegen 

voor de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van een vlaggenmast mag niet meer bedragen dan 6 m;  

c. de bouwhoogte van een hooiberg mag niet meer bedragen dan 8 m;  

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra

gen dan 3 m.  

19.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

19.4  Specifieke gebruiksregels  

19.4.1  Beroep aan huis 

Voor beroepen aan huis gelden de volgende regels:  

a. de woonfunctie dient als hoofdfunctie behouden te blijven;  

b. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor  en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige 

activiteit mag niet groter zijn dan 30% van het bruto vloeroppervlakte van het hoofdge

bouw en erfbebouwing, met een maximum van 45 m²;  

c. het mag geen horeca of detailhandel betreffen;  

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden mag geen buitenopslag van goede

ren plaatsvinden ten behoeve van het aan huis verbonden beroep en/of kleinschalige be

drijfsmatige activiteiten;  

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de ver

keers  en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:  

1. het parkeren ten behoeve van de beroeps  en bedrijfsactiviteiten op eigen terrein 

dient plaats te vinden;  

2. behoudens in  en uitladen, geen beroeps  en bedrijfsactiviteiten in de openbare 

ruimte rond de betreffende woning plaatsvinden;  

f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend.  
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19.4.2  Mantelzorg 

Gebruik van ruimten in de woning en erfbebouwing ten behoeve mantelzorg is niet toege

staan, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. 

19.5  Afwijken van de gebruiksregels 

19.5.1  Bevoegdheden 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van: 

a. het bepaalde in sublid 19.4.1 onder b tot een maximaal brutovloeroppervlakte van 65 m², 

mits in de omgeving van de desbetreffende woning geen onevenredige vergroting van de 

verkeers  en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat het parkeren ten behoeve van 

de beroepsactiviteiten en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten op eigen terrein 

dient plaats te vinden; 

b. in het bepaalde in sublid 19.4.2 ten behoeve van mantelzorg mits: 

1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie; in

dien sprake is van een ouder  kind relatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is 

(zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk; 

2. de bedrijfswoning en de erfbebouwing bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten;  

3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waar

onder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m². 

19.5.2  Vervallen omgevingsvergunning mantelzorg 

a. de in sublid 19.5.1 onder b bedoelde omgevingsvergunning vervalt na beëindiging van de 

mantelzorg; 

b. na het vervallen van de omgevingsvergunning als bedoeld onder a is degene aan wie de 

omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger en indien sprake was van af

hankelijke woonruimte verplicht de alsdan strijdige situatie (met sublid 19.4.2) te zijner 

keuze hetzij in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in over

eenstemming te brengen.  
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Artikel 20  Wonen  2 

20.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Wonen  2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen;  

b. beroep aan huis; 

c. tuinen en erven;  

met de daarbij behorende:  

d. hoofdgebouwen met bijbehorende bouwwerken;  

e. parkeervoorzieningen;  

f. nutsvoorzieningen;  

g. groenvoorzieningen.  

20.2  Bouwregels 

20.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:  

a. het hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;  

b. in een bouwvlak mag ten hoogste één woning worden gebouwd, of niet meer dan ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'; 

c. hoofdgebouwen mogen ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' uitsluitend vrijstaand 

worden gebouwd; 

d. de inhoud van een woning met de aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet 

meer bedragen dan 750 m³ per bouwvlak; 

e. de goothoogte en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot  en bouwhoogte (m)' is aangeven; 

f. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 25º bedragen; 

g. de dakhelling van een woning mag niet meer dan 60º bedragen; 

h. de afstand van een woning tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3 m be

dragen. 

20.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:  

a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten bouwvlakken worden gebouwd; 

b. het dak van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag plat of met een kap worden afge

dekt; 

c. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk met een platte afdekking mag 

niet meer dan 3 m bedragen; 

d. de goothoogte en bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk met een kap 

mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m; 

e. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag per woning niet 

meer dan 50 m² bedragen. 

20.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van erf  en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;  

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder een vlag

genmast, mag niet meer bedragen dan 5 m.  
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20.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

20.4  Specifieke gebruiksregels  

20.4.1  Beroep aan huis 

Voor beroepen aan huis gelden de volgende regels:  

a. de woonfunctie dient als hoofdfunctie behouden te blijven;  

b. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor  en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige 

activiteit mag niet groter zijn dan 30% van het bruto vloeroppervlakte van het hoofdge

bouw en erfbebouwing, met een maximum van 50 m²;  

c. het mag geen horeca of detailhandel betreffen;  

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden mag geen buitenopslag van goede

ren plaatsvinden ten behoeve van het aan huis verbonden beroep en/of kleinschalige be

drijfsmatige activiteiten;  

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de ver

keers  en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:  

1. het parkeren ten behoeve van de beroeps  en bedrijfsactiviteiten op eigen terrein 

dient plaats te vinden;  

2. behoudens in  en uitladen, geen beroeps  en bedrijfsactiviteiten in de openbare 

ruimte rond de betreffende woning plaatsvinden;  

f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend.  

20.4.2  Mantelzorg 

Gebruik van ruimten in de woning en erfbebouwing ten behoeve mantelzorg is niet toege

staan, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. 

20.5  Afwijken van de gebruiksregels 

20.5.1  Bevoegdheden 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in  

a. artikel 20.4.1 tot een maximaal brutovloeroppervlakte van 70 m² voor een vrije beroeps

uitoefening aan huis, mits in de omgeving van de desbetreffende woning geen onevenre

dige vergroting van de verkeers  en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat het 

parkeren ten behoeve van de beroepsactiviteiten en/of kleinschalige bedrijfsmatige acti

viteiten op eigen terrein dient plaats te vinden; 

b. artikel 20.4.1 voor bedrijfsuitoefening aan huis met een maximum van 45%, tot niet 

meer dan 70 m², van de vloeroppervlakte van de woning en bijgebouwen worden ge

bruikt, mits: 

1. het beroeps  en bedrijfsuitoefening aan huis betreft die niet valt onder de Wet mili

eubeheer; 

2. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen 

plaatsvindt; 
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3. wordt voldaan aan de overige in sublid 20.4.1 vermelde voorwaarden; 

c. in het bepaalde in sublid 20.4.2 ten behoeve van mantelzorg mits: 

1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie; in

dien sprake is van een ouder  kind relatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is 

(zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk; 

2. de bedrijfswoning en de erfbebouwing bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten;  

3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waar

onder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m²; 

20.5.2  Vervallen omgevingsvergunning mantelzorg 

a. de in sublid 20.5.1 onder c bedoelde omgevingsvergunning vervalt na beëindiging van de 

mantelzorg; 

b. na het vervallen van de omgevingsvergunning als bedoeld onder a is degene aan wie de 

omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger en indien sprake was van af

hankelijke woonruimte verplicht de alsdan strijdige situatie (met sublid 20.4.2) te zijner 

keuze hetzij in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in over

eenstemming te brengen.  
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Artikel 21  Leiding  Riool 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding  Riool'  aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomen

de bestemmingen, mede bestemd voor de daarbij aangegeven rioolpersleiding en de daarbij 

behorende voorzieningen, met de hartlijn van de leiding uitsluitend ter plaatse van de aan

duiding 'hartlijn leiding  riool'. 

21.2  Bouwregels 

Op en in de gronden als bedoeld in lid 21.1, mogen, in afwijking van het bepaalde ten aanzien 

van de andere bestemmingen, uitsluitend worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, behoeve van de betreffende leiding waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag 

bedragen. 

21.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in lid 21.2 sub b, ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de betreffende 

andere bestemming van deze gronden, mits: 

a. hierdoor geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de 

veiligheidssituatie rond de betreffende leiding en  

b. ter zake daarvan vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. 

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

21.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding  Riool' zonder of in afwij

king van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken of 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het planten van diepwortelende beplantingen of bomen; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of op een andere manier ingraven of indrijven van 

voorwerpen; 

c. het uitvoeren van grondwerkzaamheden; 

d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen. 

21.4.2  Uitzonderingen 

Het in sublid 21.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en 

werkzaamheden: 

a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

b. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 

vereist; 

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 



 51   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

21.4.3  Toelaatbaarheid 

Werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 21.4.1, zijn slechts toelaatbaar, indien door de 

uitvoering daarvan, dan wel de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen: 

a. geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de veiligheids

situatie rond de betreffende leiding en  

b. ter zake daarvan vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.  
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Artikel 22  Waarde  Archeologie 

22.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde  Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voor

komende bestemming(en), mede bestemd voor het herstel, het behoud van de archeologische 

waarden.  

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

22.2.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde  Archeologie' zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende wer

ken of werkzaamheden uit te voeren, over een oppervlakte van 50 m², zulks ongeacht het 

bepaalde bij de andere op deze gronden rustende bestemmingen:  

a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur, 

dieper dan 0,3 m;  

b. het graven van watergangen en waterpartijen;  

c. het aanleggen van drainage;  

d. het aanleggen van bovengrondse of ondergrondse leidingen en daarmee verband hou

dende constructies, installaties of apparatuur. 

22.2.2  Uitzonderingen  

Het in sublid 22.2.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouw

werk zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

b. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht 

door een ter zake deskundige; 

c. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 

vereist; 

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 

22.2.3  Voorwaarden  

De vergunning kan slechts worden verleend indien: 

a. de plaats waar werken en/of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voldoende ar

cheologisch is onderzocht;  

b. vaststaat dat geen onevenredige afbreuk aan de archeologische waarden wordt gedaan;  

c. dan wel dat afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud of ontwikkeling van die 

waarden of de eventuele bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.  

22.2.4  Adviesprocedure  

Burgemeester en wethouders winnen, indien zij advies nodig achten, alvorens omtrent het 

verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen, advies in van een door hen aan te wijzen 

deskundige.  
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Artikel 23  Waarde  Cultuurhistorie 

23.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde  Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding van het beschermd 

dorpsgezicht, zoals bedoeld in artikel 36 van de Monumentenwet 1988. 

23.2  Bouwregels 

23.2.1  Gebouwen 

Op deze gronden gelden ten aanzien van het bouwen de volgende regels:  

a. bij verbouwing en bij herbouw van gebouwen dient de ten tijde van de eerste ter inzage 

legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande goothoogte en bouwhoogte 

gehandhaafd te blijven. Het bouwen dient te geschieden in de naar de weg toegekeerde 

bebouwingsgrens. Regels in dit plan met betrekking tot goothoogten en dakhellingen zijn 

hier niet van toepassing.  

23.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 

bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

23.4  Afwijken van de bouwregels 

23.4.1  Bevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in lid 23.2. 

23.4.2  Adviesprocedure 

Burgemeester en wethouders winnen alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsver

gunning te beslissen, advies in van een door hen aan te wijzen deskundige.  

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

23.5.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde  Cultuurhistorie' zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende 

werken of werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde bij de andere op deze 

gronden rustende bestemmingen:  

a. het opslaan of afgraven van gronden, anders dan van tijdelijke aard en strekkende tot 

onderhoud van de betrokken terreinen; 

b. het opslaan van goederen en materialen anders dan van tijdelijke aard en strekkende tot 

onderhoud van de betrokken terreinen en gebouwen; 
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c. het aanleggen van terreinverhardingen en bestratingen noch het wijzigen van bestaande 

terreinverhardingen of bestratingen voor zover van de openbare weg zichtbaar;  

d. het dempen of graven van sloten;  

e. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur;  

f. het slopen van gebouwen en andere bouwwerken of het slopen van gedeelten daarvan of 

het wijzigen van de voorgevel of de dakconstructie;  

g. het lozen of storten van voorwerpen, stoffen of producten buiten erven van bedrijfsge

bouwen of woningen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het be

heer en onderhoud van betrokken gronden en mits van tijdelijke aard;  

h. het rooien van bomen;  

i. het oprichten, wegnemen of verplaatsen van straatmeubilair, voor zover dit niet onder 

bouwwerken is te rangschikken;  

23.5.2  Uitzonderingen  

Het in sublid 23.5.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouw

werk zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

b. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 

vereist; 

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 

23.5.3  Toelaatbaarheid 

De vergunning kan slechts worden verleend, indien de uitvoering van de aldaar genoemde 

werken of werkzaamheden geen afbreuk doen aan het karakter van de bestemming 'Waarde  

Cultuurhistorie'. Alvorens burgemeester en wethouders een beslissing nemen op aanvraag 

om een omgevingsvergunning wordt de gemeentelijke monumentencommissie of een soort

gelijke adviescommissie gehoord.   
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Artikel 24  Waarde  Ecologie 

24.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde  Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorko

mende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en ontwikkeling van een ecolo

gische verbindingszone. 

24.2  Bouwregels 

24.2.1  Algemeen 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, an

ders dan ten behoeve van deze bestemming.  

24.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 

m;  

b. er mogen uitsluitend voor deze bestemming passende bouwwerken, zoals duikers ge

bouwd worden.  

24.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen in verband met:  

a. een samenhangend straat  en bebouwingsbeeld;  

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid;  

d. de sociale veiligheid;  

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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Artikel 25  Waterstaat  Waterkering 

25.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat  Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorko

mende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming, het onderhoud en de verbete

ring van de waterkering en de bescherming van het achtergelegen land tegen inundatie, met 

bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals dijken, duikers, keerwanden en 

merktekens. 

25.2  Bouwregels 

25.2.1  Bestemmingen 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag alleen ten behoeve van deze 

bestemming worden gebouwd. 

25.2.2  Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

25.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m. 

25.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 25.2.1 voor het 

bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen, mits advies is verkre

gen van de beheerder van de waterkering. 

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

25.4.1  Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag 

op de in artikel 25.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en 

ophogen van gronden; 

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen 

en andere oppervlakteverhardingen; 

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige wa

terpartijen; 

d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport , energie  en/of communica

tieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur; 

e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aan

planten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen. 

25.4.2  Uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a. andere werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 
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b. andere werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering 

zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan 

wel verleende vergunning. 

25.4.3  Voorwaarden 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de 

beheerder van de waterkering. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 26  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. 
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Artikel 27  Algemene bouwregels 

27.1  Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen 

27.1.1  Ondergrondse werken 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden 

gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 

27.1.2  Ondergrondse bouwwerken 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgeno

men afwijkingen, de volgende regels: 

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan in het bouwvlak, met uitzondering 

van ondergeschikte bouwdelen die ook buiten de bouwvlakken zijn toegestaan; 

b. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 m 

onder gemiddelde peil; 

c. bij het berekenen van de geldende bebouwingspercentages, of van het in deze regels 

maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen 

mede in aanmerking genomen. Tot ondergrondse gebouwen worden voor de berekening 

van deze percentages niet gerekend de van de bovengrondse gebouwen deel uitmakende 

ondergrondse ruimten, voor zover deze gelegen zijn tussen de buitenwerkse gevelvlakken 

van het bovengrondse gebouw. 

27.2  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschach

ten, gevel  en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten be

schouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw , c.q. bestemmingsgrenzen niet meer 

dan 1 m bedraagt. 

27.3  Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten 

27.3.1  Maximale maatvoering 

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande  

bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wo

ningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen 

dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maxi

maal toelaatbaar worden aangehouden. 

27.3.2  Minimale maatvoering 

In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 

bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krach

tens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan 

minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoe

veelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 

27.3.3  Heroprichting 

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 27.3.1 en 27.3.2 uitsluitend 

van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 
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Artikel 28  Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met het bestemmingsplan, wordt in 

ieder geval gerekend: 

a. het gebruik of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen; 

b. het gebruik of laten gebruiken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve 

van (zelfstandige) bewoning; 

c. het gebruik of laten gebruiken van gronden als landings  of opstijgplaats voor helikopters 

en andere voertuigen; 

d. het gebruik of laten gebruiken voor opslag, los  of laadplaats ten behoeve van handels

doeleinden, uitgezonderd voor zover toegelaten; 

e. het aanwezig of opgeslagen (laten) hebben van één of meer aan hun gebruik onttrokken, 

gerede dan wel onklare machines, voer , vaar  of vliegtuigen, dan wel onderdelen daar

van; 

f. het bedrijfsmatig (laten) verkopen of ten verkoop (laten) aanbieden van goederen be

stemd en gereed voor onmiddellijk gebruik of verbruik; 

g. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken 

voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens 

voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik 

van de grond;  

h. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen be

houdens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte 

gebruik van de grond.  

i. met uitzondering van de toegelaten gebruiksmogelijkheden voor kamperen, het (laten) 

gebruiken als uitstallings , opslag , stand  of ligplaats voor kampeer  en verblijfsmidde

len alsmede kampeerterrein; 

j. het gebruik als standplaats voor onderkomens; 

k. het gebruik van gronden voor het beproeven van voertuigen, voor het beoefenen van de 

auto  en motorsport en modelvliegtuigsport, voor het houden van wedstrijden met mo

torrijtuigen of bromfietsen. 
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Artikel 29  Algemene aanduidingsregels 

29.1  Veiligheidszone  vuurwerk 

29.1.1  Aanduidingsregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone  vuurwerk' is het vestigen van kwetsbare 

objecten als bedoeld in het Vuurwerkbesluit niet toegestaan, tenzij de kwetsbare objecten 

onderdeel uitmaken van de betreffende risicovolle inrichting. 

29.1.2  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de aanduidingsgrens van 

de aanduiding 'veiligheidszone  vuurwerk' te wijzigen indien dat vanwege wijziging in de 

regelgeving omtrent vuurwerk noodzakelijk is. 

29.2  wro zone  wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde

ning ter plaatse van de aanduiding 'wro zone  wijzigingsbevoegdheid' het plan wijzigen, 

zodanig dat een bouwvlak wordt toegevoegd. 

29.3  archeologisch monument 

Ter plaatse van de aanduiding 'archeologisch monument' zijn de gronden, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming van aanwezige 

archeologische waarden. Deze gronden zijn aangewezen als beschermde archeologische mo

numenten waarop het bepaalde in de Monumentenwet 1988 van toepassing is. 

Voor plangebieden waarvan de bodemverstoring een oppervlak van meer dan 50 m² beslaat 

en de bodem tot meer dan 0,3 m wordt geroerd dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te 

worden. 

29.4  vrijwaringszone  molenbiotoop 

29.4.1  Aanduidingsregels 

De gronden ter plaats van de aanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop’ zijn, behalve voor 

de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de vrije windgang van 

molens. 

29.4.2  Bouwregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone  molenbiotoop' gelden, in afwijking van het 

bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en), de volgende regels: 

a. op of in de gronden binnen de zone, gemeten vanaf 0 m tot 100 m van de molen, mag 

niet worden gebouwd; 

b. op of in de gronden binnen de zone, gemeten vanaf 100 m tot 400 m van de molen, mo

gen bouwwerken worden gebouwd, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 

door middel van onderstaande formule wordt bepaald: 

H=X/n + c x z 
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Waarin: 

H = de toelaatbare bouwhoogte in meters (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de molen) 

X = de afstand in meters vanaf het bouwwerk tot de wieken van de molen 

n = 70 coëfficiënt 

c = 0,2 (constante in verband met een windreductie van 5%) 

z = askophoogte = 11,85 m. 

29.4.3  Afwijking van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in lid 29.4.2 voor het bouwen overeenkomstig de in lid 29.4.1 bedoelde andere 

daar voorkomende bestemming(en), indien daardoor geen onevenredige afbreuk wordt ge

daan aan de belangen van de betreffende molen en ter zake vooraf advies van de molenbe

heerder is ingewonnen. 

29.4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

a. Het is verboden om zonder een door burgemeester en wethouders verleende omgevings

vergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voe

ren: 

1. binnen een afstand van 100 m rondom de molen: het oprichten van beplanting die 

hoger is of zal worden dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; 

2. binnen een afstand van 100 m tot 400 m van de molen: het oprichten van beplanting 

die hoger is of zal worden dan 1/100 van de afstand van de beplanting tot de molen, 

gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek. 

b. Het onder a opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden: 

1. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

2. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan. 

c. Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar indien: 

1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige be

bouwing dan wel beplanting en de windvang en het zicht op de molen niet verder 

worden beperkt door de nieuw aan te brengen beplanting; of 

2. toepassing van de onder a bedoelde afstands  en/of hoogtematen de belangen in 

verband met de nieuw aan te brengen beplanting onevenredig zouden schaden. 

d. Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen, winnen bur

gemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de molenbeheerder. 
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Artikel 30  Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van de 

regels van dit plan voor: 

a. het afwijken van de gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van 

die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aanslui

ting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 

en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden met maximaal 

5 m, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft. Voor zover zulks van belang is 

voor een bouwtechnisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel 

voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; 

d. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van 

plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers en lichtkappen mits: 

1. de oppervlakte van de plaatselijke verhogingen niet meer dan 6 m² bedraagt; 

2. de totale hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale(bouw)hoogte van het desbe

treffende gebouw bedraagt; 

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 

vergroot tot maximaal 10 m; 

f. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijn

de, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 

zend , ontvang  en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 m, onder de vol

gende voorwaarden binnen de bebouwde kom op sportparken;  

installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan: 

1. op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van een dakrand, 

met dien verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen in beginsel geheel die

nen te worden ontzien, zonodig in overleg met de monumentencommissie; 

2. tegen gevels aan, wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan de 

aanwezige kwaliteiten; 

g. het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen, waarvan de hoogte 

niet meer dan 5 m en de oppervlakte niet meer dan 25 m² mag bedragen; 
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Artikel 31  Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzi

gen ten behoeve van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch 

betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk 

is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter 

niet meer bedragen dan 3 m en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% wor

den vergroot; 

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de 

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersvei

ligheid en/of – intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet 

meer bedragen dan 3 m en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden 

vergroot; 

c. het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien technologische ontwikkelingen of 

vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven; 

d. het aanpassen van opgenomen regels in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen 

wordt naar regels in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijd

stip van de 

tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs  en slotregels 

Artikel 32  Overgangsrecht 

32.1  Overgangsrecht bouwen 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan

wezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergun

ning 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 veran

derd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan 

binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergun

ning verlenen voor het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het eer

ste lid met maximaal 10%.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 

met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

32.2  Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

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

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit ge

bruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid  is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voor

heen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan. 
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Artikel 33  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan 'Kockengen'. 

 

Aldus vastgesteld in de Raadsvergadering van de gemeente Stichtse Vecht d.d. .......  

 

De voorzitter,    De Raadsgriffier, 
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Bijlagen bij regels 
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag 

(2009). 

Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009) 
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Tabel 1: Bedrijven         

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE 

LANDBOUW 

        

016 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:         

016  algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  30 10 30 10 2 1   

016  plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 

500 m² 

30 10 30 10 2 1   

0162 KI stations 30 10 30 0 2 1   

10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 

EN DRANKEN 

        

1032, 

1039 

Groente  en fruitconservenfabrieken:         

1052  consumptie ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 2 1   

1071 Broodfabrieken, brood  en banketbakkerijen:         

1071  v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge ovens 30 10 30 10 2 1   

10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade  en 

suikerwerk: 

        

10821  cacao  en chocoladefabrieken vervaardigen van choco

ladewerken met p.o. <= 200 m² 

30 10 30 10 2 1   

10821  suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 

200 m² 

30 10 30 10 2 1   

1102 

t/m 

1104 

Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 2 1   

14 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 

EN VERVEN VAN BONT 

        

141 Vervaardiging van kleding en toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 2 2   

16 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 

ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. 

        

162902 Kurkwaren , riet  en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 2 1   

58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN         
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REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 

18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 2 1 B  

1814 Grafische afwerking 0 0 10 0 1 1   

1814 Binderijen 30 0 30 0 2 2   

1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 2 2 B  

1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 2 2 B  

182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 1 1   

20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 

PRODUKTEN 

        

2120 Farmaceutische produktenfabrieken:         

2120  verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 2 2   

23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 

CEMENT , KALK  EN GIPSPRODUKTEN 

        

232, 

234 

Aardewerkfabrieken:         

232, 

234 

 vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 2 1  L 

26, 28, 

33 

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 

EN COMPUTERS 

        

26, 28, 

33 

Kantoormachines  en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 2 1   

26, 27, 

33 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 

MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. 

        

293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 2 1   

26, 32, 

33 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 

OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 

        

26, 32, 

33 

Fabrieken voor medische en optische apparaten en in

strumenten e.d. incl. reparatie 

30 0 30 0 2 1   

31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE 

GOEDEREN N.E.G. 

        

9524 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 0 10 10 0 1 1   

321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 2 1 B  

322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 2 2   

32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 2 1   

35 PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, 

AARDGAS, STOOM EN WARM WATER 

        

35 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorver         
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mogen: 

35  < 10 MVA 0 0 30 10 2 1 B  

35 Gasdistributiebedrijven:         

35  gas: reduceer , compressor , meet  en regelinst. Cat. A 0 0 10 10 1 1   

35  gasdrukregel  en meetruimten (kasten en gebouwen), 

cat. B en C 

0 0 30 10 2 1   

35 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:         

35  blokverwarming 10 0 30 10 2 1   

36 WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER         

36 Waterwinning / bereiding  bedrijven:         

36 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:         

36  < 1 MW 0 0 30 10 2 1   

41, 

42, 43 

BOUWNIJVERHEID         

41, 42, 

43 

 aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 2 1 B  

45, 47 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 

MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 

        

451, 

452, 

454 

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie  en service

bedrijven 

10 0 30 10 2 2 B  

45204 Autobeklederijen 0 0 10 10 1 1   

45205 Autowasserijen 10 0 30 0 2 3   

453 Handel in auto  en motorfietsonderdelen en accessoires 0 0 30 10 2 1   

46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING         

461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 1 1   

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 2 2   

4634 Grth in dranken 0 0 30 0 2 2   

4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 2 2   

4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 2 2   

4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 2 2   

4638, 

4639 

Grth in overige voedings  en genotmiddelen 10 10 30 10 2 2   

464, 

46733 

Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 2 2   

46499 Grth in vuurwerk en munitie:         
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46499  consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 2 2   

46499  munitie 0 0 30 30 2 2   

4673 Grth in hout en bouwmaterialen:         

4673  algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 2 1   

46735 zand en grind:         

46735  algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30 0 2 1   

4674 Grth in ijzer  en metaalwaren en verwarmingsappara

tuur: 

        

4674  algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 2 1   

46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 2 1   

4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 2 2   

466, 

469 

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigd

heden e.d. 

0 0 30 0 2 2   

47 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 

PARTICULIEREN 

        

952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfiet

sen) 

0 0 10 10 1 1   

55 LOGIES , MAALTIJDEN  EN 

DRANKENVERSTREKKING 

        

562 Cateringbedrijven 10 0 30 10 2 1   

49 VERVOER OVER LAND         

493 Taxibedrijven 0 0 30 0 2 2   

495 Pomp  en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 10 2 1 B  

52 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER         

52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 10 2 2   

5221 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 0 2 3  L 

53 POST EN TELECOMMUNICATIE         

531, 

532 

Post  en koeriersdiensten 0 0 30 0 2 2   

61 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0 1 1   

61 zendinstallaties:         

61  FM en TV 0 0 0 10 1 1   

61  GSM en UMTS steunzenders (indien omgevingsvergun

ningplichtig) 

0 0 0 10 1 1   

77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN 
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7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 2 2   

772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 2 2   

62 COMPUTERSERVICE  EN 

INFORMATIETECHNOLOGIE 

        

62 Computerservice  en informatietechnologie bureau's e.d. 0 0 10 0 1 1   

58, 63 Datacentra 0 0 30 0 2 1   

72 SPEUR  EN ONTWIKKELINGSWERK         

721 Natuurwetenschappelijk speur  en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 2 1   

722 Maatschappij  en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 1 1   

63, 

69tm7

1, 73, 

74, 77, 

78, 

80tm8

2 

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING         

74203 Foto  en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 2 2 B  

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 1 2   

37, 38, 

39 

MILIEUDIENSTVERLENING         

3700 rioolgemalen 30 0 10 0 2 1   

382 Afvalverwerkingsbedrijven:         

382  verwerking fotochemisch en galvano afval 10 10 30 30 2 1 B L 

59 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE         

591, 

592, 

601, 

602 

Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 10 2 2   

931 Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 0 2 2   

96 OVERIGE DIENSTVERLENING         

96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 2 2 B L 

96013 Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 2 1   

96013 Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 1 1   

9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 1 1   

9313, 

9604 

Fitnesscentra, badhuizen en sauna baden 10 0 30 0 2 1   

9609 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 0 1 1   
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Tabel 2: Opslagen en installaties         

0 OPSLAGEN         

1 butaan, propaan, LPG (in tanks):         

1  bovengronds, < 2  m³    30 2    

3 brandbare vloeistoffen (in tanks):         

3  ondergronds, K1/K2/K3 klasse 10   10 1  B  

3  bovengronds, K3 klasse: < 10  m³ 10   10 2  B  

4 Overige gevaarlijke stoffen in tanks:         

4  bovengronds < 10  m³ en onder drempelwaarde BRZO 10   10 1    

5 Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) in embal

lage of in gasflessen: 

        

5  kleine hoeveelheden < 10 ton    10 1    

5  beperkte hoeveelheden (< 150 ton)  en hoog 

 beschermingsniveau 

   30 2    

6 ontplofbare stoffen en munitie:         

6  < 250.000 patronen en < 25 kg NEM (netto explosieve 

massa) overig gevarensubklasse 1.4 

   10 1    

6  >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM (netto explosie

ve massa) overig gevarensubklasse 1.4 

   30 2    

11 INSTALLATIES         

14 laboratoria:         

14  chemisch / biochemisch 30 0 30 10 2 1   

14  medisch en hoger onderwijs 10 0 30 10 2 1   

15 luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel 10 0 10 0 1 1   

16 keukeninrichtingen 30 0 10 0 2 1   

18 koelinstallaties ammoniak < 400 kg 0 0 30 10 2 1   

22 noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking 10 0 30 10 2 1   

25 vorkheftrucks, elektrisch 0 10 30 0 2 1   

26 transformatoren < 1 MVA 0 0 10 10 1 1   

29 hydrofoorinstallaties 0 0 30 0 2 1   

31 stookinstallaties>900kW thermisch vermogen:         

32  gas, < 2,5 MW 10 0 30 10 2 1   

32  olie, < 2,5 MW 30 0 30 10 2 1   

33 luchtcompressoren 10 10 30 10 2 1   
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34 liftinstallaties 0 0 10 10 1 1   

35 motorbrandstofpompen zonder LPG 30 0 30 10 2 2 B  
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Bijlage 2  Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten 

Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag 

(2009). 

1. Hoofdindeling 

Tabel 1 omvat de bedrijfstypen met codering volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 

2008. Bij die bedrijfstypen is rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voor

komende opslagen en installaties. 

Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties voor situaties dat: 

1. bedrijven bijzondere opslagen en/of installaties hebben, die anders dan "normaal" zijn 

voor die bedrijven of 

2. het betreft opslagen en/of installaties, die op zich niet als een bepaald bedrijf of bedrijfs

type kunnen worden aangemerkt, maar wel als een relevante bedrijfsactiviteit in het ka

der van een bestemmingsplan. 

2. Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 

Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden aan

gegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woon

bebouwing, om hinder en schade aan mensen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Voor 

elk van de aspecten is de noodzakelijk geachte afstand bepaald. In principe geldt de afstand 

tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. Uit 

de vier verkregen afstanden kan de uiteindelijk noodzakelijk geachte afstand worden afge

leid: de grootste van de vier. Bij deze invulling zijn de volgende afstandscategorieën gehan

teerd voor omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied: 

10 m 

30 m 

50 m 

100 m 

200 m 

300 m 

500 m 

700 m 

1.000 m 

1.500 m 

Mocht een bedrijf meerdere SBI codes kennen, dan moet voor elk aspect de grootste afstand 

worden genomen. Dat geldt ook voor de gebruikte installaties en opslagen. 

Opgemerkt dient te worden dat de methodiek in de eerste plaats is ontwikkeld om in nieuwe 

situaties een vestigingsplaats voor een bedrijf vast te stellen en niet voor toetsing van be

staande situaties. Daarom wordt bij bestaande situaties uitgegaan van de maatregelen, die 

voor een nieuwe vestiging van een dergelijk bedrijfs  /activiteitstype redelijkerwijs kunnen 

worden verwacht. Verder gelden de afstanden alleen in relatie tot rustige woonwijken gele

gen in zuivere woongebieden, dus niet voor woningen die in gebieden liggen met een andere 

bestemming of kwalificatie. 

Voor de toepassing van deze methodiek op bestaande situaties is het zeker niet zo dat elk 
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bedrijf, dat is gevestigd op kortere afstand tot aaneengesloten woonbebouwing dan de wen

selijke, zonder meer onaanvaardbaar is. Wel geeft de gewenste afstand een maat voor poten

tiële hinder, gevaar of schade. 

3. Gevaar: risico (R) en vuurwerk (V) 

Voor bepaalde bedrijfstypen is na de afstand voor gevaar de letter R van "risico" aangegeven. 

Dat houdt in dat voor deze bedrijfsactiviteiten moet worden nagegaan of het Bevi van toepas

sing is. 

Daarnaast is bij bepaalde bedrijfstypen na de afstand voor gevaar de letter V van "vuurwerk" 

opgenomen. Voor deze bedrijfsactiviteiten dient getoetst te worden aan het Vuurwerkbesluit. 

4. Categorie 

De milieucategorie wordt afgeleid van de grootste afstand van de afstanden, die daarvóór in 

de kolommen geur, stof, geluid en gevaar zijn vermeld. De milieucategorie is vermeld in ko

lom 'categorie'. 

Onder de kop "categorie" is een indeling opgenomen, in tien mogelijke milieucategorieën: 

milieucategorie grootste afstand 

        1                10 m 

        2                30 m 

        3.1                50 m 

        3.2              100 m 

        4.1              200 m 

        4.2              300 m 

        5.1              500 m 

        5.2              700 m 

        5.3           1.000 m 

        6           1.500 m 

 

5. Indices voor verkeersaantrekkende werking, bodem (B) en lucht (L) 

Het aspect verkeer(saantrekkende werking) is kwalitatief beoordeeld. Dat weerspiegelt zich 

in een indicatie omtrent de bronsterkte: 

1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking; 

2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 

3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking. 

Het aspect bodem (bodemverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een verhoogde kans op 

bodemverontreiniging geeft. 

Het aspect lucht (luchtverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een uitstoot van schadelij

ke stoffen naar de lucht heeft die mogelijk in planologisch opzicht relevant is. 

6. Verklaring gebruikte afkortingen 

 : niet van toepassing / niet relevant 

< : kleiner dan 

> : groter dan 

= : gelijk aan 

cat. : categorie 
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e.d. : en dergelijke 

i.e. : inwonereenheden 

kl. : klasse 

n.e.g. : niet elders genoemd 

o.c. : opslagcapaciteit 

p.c. : productiecapaciteit 

p.o. : productieoppervlak 

b.o. : bedrijfsoppervlak 

v.c. : verwerkingscapaciteit 

u : uur 

d : dag 

w : week 

j : jaar 

B : bodemverontreiniging 

L : luchtverontreiniging 

R : risico (Besluit externe veiligheid inrichting mogelijk van toepassing) 

V : vuurwerkbesluit van toepassing 
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Bijlage 3  Lijst nevenactiviteiten 

 

Gebruiksmogelijkheden: 

 ambachtelijke bedrijvigheid (handmatig), bebouwing: maximaal 100 m²; 

 atelier met lesmogelijkheid, bebouwing: maximaal 200 m²; 

 atelier, bebouwing: maximaal 200 m²; 

 bed and breakfast, maximaal 4 eenheden; 

 boomverzorgingsbedrijf, bebouwing: maximaal 300 m²; 

 caravanstalling (kampeervoertuigen), bebouwing: maximaal 300 m²; 

 fouragehandel, bebouwing: maximaal 300 m²; 

 groepspraktijk, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 hoefsmederij, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 hoveniersbedrijf, bebouwing: maximaal 200 m², open gronden: maximaal 3.000 m²; 

 ijsmakerij, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 ijsverkoop, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 kampeerboerderij, bebouwing: maximaal 300 m²; 

 kampeerstandplaats, bebouwing: maximaal 100 m², maximaal 25 standplaatsen/ open 

gronden: maximaal 1.000 m². 

 kantoor, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 kinderopvang, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 klompenmakerij, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 kunsthandel, bebouwing: maximaal 200 m²; 

 landbouwmechanisatie, bebouwing: maximaal 300 m²; 

 loonbedrijf, bebouwing: maximaal 300 m²; 

 opslag, bebouwing: maximaal 300 m²; 

 paardenhouderij, maximaal 5 paarden; 

 rietdekkersbedrijf, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 siersmederij, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 slachterij, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 spermabank (voor dieren), bebouwing: maximaal 200 m²; 

 sportactiviteiten, bebouwing: maximaal 100 m² plus open grond; 

 stalling van oldtimers, bebouwing: maximaal 300 m²; 

 theetuin, bebouwing: maximaal 100 m², open gronden: maximaal 500 m²; 

 uitgeverij, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 verkoop aan huis (streekeigen producten), bebouwing: maximaal 200 m²; 

 werkplaats, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 wijnmakerij, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 zorgboerderij met dagopvang, bebouwing: maximaal 200 m² plus open grond; 

 zuivelverwerking, bebouwing: maximaal 100 m²; 

 

Voor de activiteit bed and breakfast gelden voorts de volgende regels: 

a. de situering van de bed and breakfast gelegenheden geschiedt in voormalige karakteris

tieke agrarische bebouwing, zo dicht mogelijk bij de agrarische bedrijfswoning. Bij voor

keur in de agrarische bedrijfswoning, waaronder de in het bouwlichaam geïntegreerde 

bedrijfsruimte; 
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b. de bed and breakfast gelegenheden zijn ter ondersteuning van de inkomsten van agrari

sche bedrijven. Het voortbestaan van het agrarisch bedrijf en het in stand houden van 

het landschap staan voorop; 

c. de karakteristieke bebouwing dan wel het karakteristieke ensemble wordt behouden; 

d. permanente bewoning van de bed and breakfast gelegenheden is niet toegestaan; 

e. in de bed and breakfast gelegenheden wordt geen kookgelegenheid gerealiseerd. 

 

De gegeven aantallen en oppervlakten gelden als bovengrens in het algemeen, per omge

vingsvergunning zal afhankelijk van de plaatselijke situatie een nadere afweging worden 

gemaakt omtrent het in het concrete geval toegestane aantal en de toegestane oppervlakte. 
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Bijlage 4  Omschakeling naar bedrijf 

 

Bedrijven: 

 opslag  en stallingsbedrijven; 

 agrarische hulpbedrijven niet zijnde landbouwmechanisatiebedrijven, zoals een loon

werkbedrijf, veehandelsbedrijf, fouragehandel; 

 landbouw verwante bedrijven, zoals een paardenpension, hoveniers  en boomverzor

gingsbedrijf; 

 ambachtelijke landbouwproducten verwerkende bedrijven, zoals een palingrokerij, 

wijnmakerij, zuivelmakerij, slachterij, imkerij; 

 ambachtelijke bedrijven, zoals een dakdekker, rietdekker, schildersbedrijf, meubelma

ker, installatiebedrijf; 

 zakelijke dienstverlening, zoals een adviesbureau of een computerservicebureau; 

 sociale en medische dienstverlening, zoals een kinderdagverblijf, verpleeghuis, dieren

kliniek, artsenpraktijk; 

 zorgboerderij; 

 dan wel bedrijven, die in ruimtelijk opzicht daarmee gelijk kunnen worden gesteld. 
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Bijlage 5  Staat van horeca activiteiten 

 

Categorie 1 

Hoofdzakelijk: bereiding etenswaren voor consumptie te plaatse 

 restaurant zonder bezorg  en/of afhaalservice; 

 bistro; 

 crêperie; 

 lunchroom; 

 koffie /theehuis, koffiebar, tearoom; 

 ijssalon; 

 broodjeszaak; 

 croissanterie; 

 hotel. 

Categorie 2 

Hoofdzakelijk: bereiding ven etenswaren al dan niet voor consumptie ter plaatse 

 restaurant met bezorg  en/of afhaalservice; 

 cafetaria; 

 snackbar; 

 grillroom; 

 shoarma; 

 fastfood restaurant; 

 automatiek; 

 snelbuffet; 

 traiteur. 

Categorie 3 

Hoofdzakelijk: verstrekken van dranken 

 café; 

 bar; 

 bierhuis; 

 biljartcentrum; 

 proeflokaal; 

 zaalverhuur. 

Categorie 4 

Hoofdzakelijk: het ten gehore brengen van muziek en gelegenheid geven tot dansen 

 discotheek; 

 bar dancing; 

 partycentrum; 

 nachtclub. 
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