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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 plan 

het bestemmingsplan ‘Breukelen Centrum’ van de gemeente Stichtse Vecht; 

1.2 bestemmingsplan  

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1904.BPcentrumBKL-OW01 met bijbehorende regels en bijlagen; 

1.3 aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-

volge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebou-

wen van deze gronden; 

1.4 aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5 aan huis verbonden beroep of bedrijf 

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

medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen ge-

bied, dan wel het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van hand-

werk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, 

met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend; 

1.6 afhankelijke woonruimte (in verband met mantelzorg) 

een gebouw bij een woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de wo-

ning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg ge-

huisvest is; 

1.7 ambachtelijk en verzorgend bedrijf 

een bedrijf voor de uitvoering van producerende en/of verzorgende ambachten, waar 

voor een belangrijk deel in handwerk goederen worden vervaardigd, verwerkt, be-

werkt, geïnstalleerd of hersteld, voornamelijk direct ten behoeve van de uiteindelijke 

gebruiker en/of verbruiker; 

1.8 bebouwing 

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

1.9 bed & breakfast 

een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening gericht op 

het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt binnen de 

woning. Onder een bed & breakfast wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in 

verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of 

arbeid of permanente kamerverhuur; 
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1.10 bedrijf 

onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en 

verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als 

niet zelfstandige en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van ver-

koop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan 

wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 

1.11 bedrijfswoning 

een woning in of bij een gebouw of op dan wel bij een terrein bestemd voor een huis-

houding waarvan huisvesting daar, gelet op de bedrijfsvoering in overeenstemming 

met de bestemming, noodzakelijk is; 

1.12 beeldkwaliteit 

alle aspecten die van invloed zijn op de voorstelbaarheid en beleving van de ruimtelij-

ke omgeving en objecten in die omgeving (waaronder de cultuurhistorische en land-

schappelijke waarden); 

1.13 bestaand (in relatie tot bebouwing) 

een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het plan bestaat of wordt 

gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning 

voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is inge-

diend, tenzij in de regels anders is bepaald; 

1.14 bestaand (in relatie tot gebruik) 

het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan be-

staat en in overeenstemming is met het voorheen geldend planologische regime; 

1.15 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.16 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.17 bouwen 

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

vergroten van een bouwwerk; 

1.18 bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 

1.19 bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering 

gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen zulks met uitsluiting van een onderbouw 

of een zolderverdieping; 

1.20 bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-

kaar behorende bebouwing is toegelaten; 

1.21 bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel; 
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1.22 bouwvlak 

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

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.23 bouwwerk 

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

hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 

vindt in of op de grond; 

1.24 cultuurhistorische waarde 

belang in geschiedkundig opzicht; onder andere met betrekking tot het ontstaan van 

het gebied, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het kavelpatroon, de waterhuis-

houding, de beplanting en de (voormalige) bebouwing;  

1.25 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, ver-

kopen en/of leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een bedrijfs- of beroepsacti-

viteit; 

1.26 detailhandel in volumineuze goederen 

detailhandel in goederen, die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een 

groot oppervlakte nodig heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, 

caravans, woning- en tuininrichtingsartikelen, grove bouwmaterialen, keukens en sani-

tair; 

1.27 dienstverlening 

een (naar openingstijden grotendeels) met een winkel vergelijkbare onderneming die 

is gericht op het verlenen van diensten aan particulieren, zoals reisbureaus, kapsa-

lons, banken en (para) medische dienstverlening zulks met uitzondering van horeca-

ondernemingen en erotisch getinte horeca; 

1.28 drankverstrekker 

een horecavoorziening gericht op het verstrekken van (alcoholische) drank; 

1.29 erf 

een al dan niet bebouwd bouwperceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij 

een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 

gebouw en de bestemming deze inrichting niet verbiedt; 

1.30 erfbebouwing 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde per-

ceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd ge-

bouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

1.31 erker 

erfbebouwing in de vorm van een uitbouw dat als vergroting van een bestaande ruim-

te is gebouwd aan de voorgevel van een hoofdgebouw, 
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1.32 erotisch getinte horeca 

een horecaonderneming die tot doel heeft het daarbinnen doen plaatsvinden van 

voorstellingen en/of vertoningen van erotisch-pornografische aard en tevens het be-

drijfsmatig ten behoeve van verbruik ter plaatse verstrekken van alcoholische en niet-

alcoholische dranken. Hieronder vallen eveneens een seksbioscoop, een seksclub en 

een seksautomatenhal; 

1.33 evenementen 

periodieke en/of incidentele manifestaties zoals sportmanifestatie, concerten, bijeen-

komsten, voorstellingen, tentoonstellingen, shows, thematische beurzen en markten; 

1.34 extensief recreatief medegebruik 

vormen van openluchtrecreatie met een relatief beperkt aantal recreanten per opper-

vlakte-eenheid en waarbij in het algemeen het verlangen naar rust en ruimte voorop 

staat; 

1.35 fte 

fulltime equivalent: de rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of perso-

neelssterkte wordt uitgedrukt. Een fte is een volledige werkweek van 38 uur; 

1.36 gebouw 

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

met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.37 geluidsgevoelig object 

woningen, alsmede gebouwen, terreinen en ruimten als bedoeld in de Wet geluidhin-

der;  

1.38 hoofdgebouw 

gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op 

de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;  

1.39 horeca(onderneming) 

een onderneming die in zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van nachtver-

blijf, het verstrekken en/of ter plaatse nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het ex-

ploiteren van zaalaccommodatie;  

1.40 hoveniersbedrijf 

een onderneming, geen tuincentrum zijnde, die gericht is op de aanleg en onderhoud 

van tuinen, parken en plantsoenen alsmede op de levering van producten daartoe; 

1.41 huishouden 

persoon of groep personen die een huishouding voert, niet zijnde bedrijfsmatige ka-

merverhuur; 

1.42 huishouding 

regeling van het huishouden, familieleven, huisgezin; 
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1.43 kantoor 

een ruimte welke door haar indeling en inrichting is bestemd omuitsluitend te worden 

gebruikt voor administratieve en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden met geen 

of slechts een ondergeschikte baliefunctie; 

1.44 kunstwerk 

bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructure-

le doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, 

een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening; 

1.45 landschappelijke waarden 

de aan een gebied toegekende waarden die gebaseerd zijn op de karakteristieken van 

dat gebied; 

1.46 logies 

overnachtingsmogelijkheid in de vorm van een hotel/pension; 

1.47 maaltijdverstrekker 

een horecaonderneming waarbij de keuken na 23.00 uur is gesloten en als sluitingstijd 

0.00 uur hanteert, zoals een restaurant; 

1.48 maatschappelijke voorzieningen 

een zorginstelling, openbare dienstverlening, kinderdagverblijf, educatieve-, medi-

sche-, onderwijs-, culturele-, levensbeschouwelijke-, en overheidsvoorzieningen zoals 

een museum en een galerie alsook ondergeschikte en niet zelfstandige detailhandel 

en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

1.49 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 

1.50 oever 

waterkant langs rivieren, meren, kanalen enzovoort; 

1.51 ondergeschikte detailhandel 

detailhandel vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen detailhandel 

hebben en waarvan de detailhandelsfunctie aantoonbaar ondergeschikt en gelieerd is 

aan de hoofdfunctie, waarbij maximaal 20% van de totale omzet en/of maximaal 20% 

van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum verkoopvloeroppervlak van 

100 m²; 

1.52 ondergeschikte horeca 

horeca vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen horeca hebben en 

waarvan de horecafunctie aantoonbaar ondergeschikt en gelieerd is aan de hoofd-

functie, waarbij maximaal 20% van de totale omzet en/of maximaal 20% van het totale 

bedrijfsvloeroppervlak met een maximum verkoopvloeroppervlak van 70 m²; 
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1.53 onderkomen 

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, 

kampeermiddelen, woonketen en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet 

als bouwwerken zijn aan te merken; 

1.54 overkapping 

een bouwwerk, al dan niet aangebouwd aan een gebouw of een bouwwerk, geen ge-

bouw zijnde, bestaande uit een slechts van boven afgesloten of afgedekte ruimte van 

lichte constructie zonder eigen wanden; 

1.55 parkeercongestie 

parkeercongestie is een verstoring in de parkeerbalans, veroorzaakt door een (tijdelij-

ke) parkeervraag die groter is dan het aanbod van het aantal parkeerplaatsen; 

1.56 peil 

voor een bouwwerk op een bouwperceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst:  

a de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b voor een bouwwerk op een bouwperceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan 

de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij vol-

tooiing van de bouw; 

c indien in of op het water wordt gebouwd: het waterpeil; 

1.57 seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of daarmee 

naar de aard en omvang vergelijkbare activiteiten, in de vorm van seksuele handelin-

gen worden verricht of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. 

Onder seksinrichting wordt in ieder geval begrepen: 

a een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon; 

b een seksbioscoop of sekstheater; 

c een seksautomatenhal; 

d een seksclub of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie 

met een sekswinkel; 

1.58 spijsverstrekker dag 

een verstrekker van eetwaren die geen maaltijd vormen en niet- of zwakalcoholhou-

dende drank waarbij de verstrekker de openingstijden van de winkels volgt zoals een 

bakker of lunchroom; 

1.59 spijsverstrekker avond 

een verstrekker van eetwaren die geen maaltijd vormen en niet- of zwakalcoholhou-

dende drank die ook in de avonduren geopend is, zoals een cafetaria; 

1.60 standplaats 

een tijdelijke standplaats voor het plaatsen van een (markt)kraam of wagen 

1.61 steiger 

een aan de oever gekoppelde, gebouwde constructie ten behoeve van het aanleggen 

of afmeren van een vaartuig; 
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1.62 straatmeubilair 

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-) voorzieningen, zoals: 

a verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken, trappen en bloembak-

ken; 

b telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor re-

clame (inclusief de reclame zelf); 

c afvalinzamelsystemen; 

d kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een 

inhoud van maximaal 50 m³ en een bouwhoogte van maximaal 3 m, waaronder 

begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening 

en brandkranen; 

1.63 theekoepel, tuinkoepel of koepel 

een koepel geen theehuis zijnde is een erfbebouwing welke vaak een achthoekig ge-

bouwtje is met een koepelvormig dak en veel ramen of openingen, waarbij voor zover 

het bouwwerk is voorzien van wanden, elke wand minimaal één raam heeft; 

1.64 voorgevelrooilijn 

een naar de weg of het openbaar gebied gekeerde bouwgrens; bij percelen op de 

hoek van straten/paden geldt dat langs beide straten/paden een voorgevelrooilijn is 

gelegen; 

1.65 woning 

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

huishouden; 

1.66 zaalaccommodatie 

een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het vertrekken van gelegenheid tot het hou-

den van bruiloften en partijen, alsmede het houden van vergaderingen en activiteiten, 

waarbij het vertrekken van voedsel en dronken (daaraan) ondergeschikt is. 

 

  



SAB 10  

 

Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:  

2.1.1 De afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens 

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouw-

werk, waar die afstand, haaks gemeten, het kortst is; 

2.1.2 De bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 

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

2.1.3 De breedte van een bouwperceel 

De breedte van een bouwperceel gemeten langs de op dat bouwperceel gelegen 

voorgevelrooilijn; 

2.1.4 De goothoogte van een bouwwerk 

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

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;  

2.1.5 De horizontale diepte van een gebouw 

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt ge-

bouwd; 

2.1.6 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;  

2.1.7 De oppervlakte van een bouwwerk 

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

waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 

plaatse van het bouwwerk;  

2.1.8 De oppervlakte van een overkapping 

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de over-

kapping. 

2.2 Goothoogte lessenaarsdak 

Bij de berekening van de goothoogte van een lessenaarsdak wordt het laagste punt 

van het dak als goothoogte aangemerkt; 

2.3 Ondergeschikte bouwonderdelen 

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

bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende 

daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m be-

draagt.  

2.4 Meten 

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de 

verbeelding en op de schaal waarin het plan is vastgesteld. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Bedrijf 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

3.1.1 De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a bedrijven behorende tot ten hoogste milieucategorie 2 van de in de bijlage bij deze 

regels opgenomen "Staat van bedrijfsactiviteiten"; 

met de daarbij behorende: 

b erven; 

c parkeervoorzieningen en straatmeubilair; 

d groenvoorzieningen en water; 

e overige functioneel met de bestemming 'Bedrijf' verbonden voorzieningen. 

3.1.2 Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. 

3.1.3 Risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, 

zijn niet toegestaan. 

3.1.4 Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan. 

3.1.5 Inrichtingen als bedoeld in bijlage 1, onderdeel C van het Besluit Omgevingsrecht 

(Bor) zoals dit luidde ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan zijn 

niet toegestaan.  

3.1.6 Per bedrijf mag niet meer dan 40% van het bedrijfsvloeroppervlak voor niet zelfstandi-

ge kantooractiviteiten worden gebruikt. 

3.2 Bouwregels 

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a ten aanzien van gebouwen: 

1 deze uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; 

2 een bouwvlak mag geheel worden bebouwd; 

3 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan is aan-

gegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 

b ten aanzien van erfbebouwing: 

1 buiten het bouwvlak geen gebouwen zijn toegestaan; 

c ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

1 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 

a 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel; 

b 2 m op de overige gronden; 

2 de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer be-

draagt dan: 

a 10 m binnen een bouwvlak; 

b 2.50 m buiten een bouwvlak. 
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3.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2 onder a. 

sub 3 tot een maximale goothoogte van 7.50 m en een maximale bouwhoogte van 12 

m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling noodzakelijk is 

en de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwa-

liteit en cultuurhistorische waarden. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten 

minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zo-

als in de bijlage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waar-

in de tabel niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de par-

keernorm vast.  

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1.1 onder a 

teneinde bedrijven toe te laten die voorkomen op de in de bijlage bij deze regels op-

genomen "Staat van bedrijfsactiviteiten" in één categorie hoger dan algemeen toe-

laatbaar, dan wel om bedrijven toe te laten die niet zijn opgenomen in de "Staat van 

bedrijfsactiviteiten" indien en voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op 

de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm als-

mede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) kan worden geacht 

te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van bedrijfsactivitei-

ten". 

3.6 Wijzigingsbevoegdheid 

3.6.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in de bijlage bij deze regels opgeno-

men "Staat van bedrijfsactiviteiten" te wijzigen in die zin dat de categorie-indeling van 

bedrijven kan worden gewijzigd, indien en voor zover een wijziging van de milieube-

lasting van de desbetreffende typen van bedrijven daartoe aanleiding geeft. 

3.6.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ‘Bedrijf’, ter plaatse van de 

aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 2’, te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’, met 

dien verstande dat: 

a in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont-

wikkelingsmogelijkheden mogen worden geschaad; 

b de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden niet onevenredig mogen worden geschaad. 
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Artikel 4 Centrum 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

4.1.1 De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a detailhandel; 

b horeca in de vorm van spijsverstrekkers dag; 

c horeca in de vorm van spijsverstrekkers avond ter plaatse van de aanduiding ‘spe-

cifieke vorm van horeca - spijsvertrekker avond’; 

d horeca in de vorm van maaltijdvertrekkers ter plaatse van de aanduiding ‘specifie-

ke vorm van horeca - restaurant’; 

e horeca, met uitzondering van discotheken, zaalaccommodaties en logies, ter 

plaatse van de aanduiding ‘horeca’; 

f dienstverlening; 

g wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan-huis-

verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis, met dien ver-

stande dat uitsluitend in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) één 

woning, dan wel het bestaande aantal woningen, is toegestaan per winkel, horeca-

onderneming of dienstverlenend bedrijf; 

h Bed & breakfast met dien verstande dat; 

1 er maximaal 3 kamers zijn toegestaan; 

2 er maximaal één gezamenlijke keuken is toegestaan; 

3 de bed & breakfast moet binnen de bestaande woonbebouwing en de daarbij 

behorende bij aan en uitbouwen gerealiseerd worden; 

4 de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdge-

bruiker dient aanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf;  

5 de activiteiten mogen geen afbreuk veroorzaken aan de gegeven gebruiksmo-

gelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

6 de activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en geen aanmerkelij-

ke toename van de verkeersbelasting tot gevolg hebben; 

i kamerverhuur is niet toegestaan; 

met de daarbij behorende: 

j erven; 

k parkeervoorzieningen en straatmeubilair; 

l groenvoorzieningen en water; 

m overige functioneel met de bestemming 'Centrum' verbonden voorzieningen. 

4.1.2 Ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ is wonen tevens toegestaan op de begane 

grondlaag; 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a ten aanzien van gebouwen: 

1 deze uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; 

2 een bouwvlak mag geheel worden bebouwd; 

3 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan is aan-

gegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 

b ten aanzien van erfbebouwing: 

1 buiten het bouwvlak geen gebouwen zijn toegestaan; 

c ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

1 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 
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a 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel; 

b 2 m op de overige gronden;  

2 de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer be-

draagt dan: 

a 10 m binnen een bouwvlak; 

b 2.50 m buiten een bouwvlak. 

4.2.2 In afwijking op het bepaalde in lid 4.2.1 mogen ter plaatse van de aanduiding ‘onder-

doorgang’ geen gebouwen op de begane grondlaag worden gebouwd.  

4.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2 onder a. 

sub 3 tot een maximale goothoogte van 7.50 m en een maximale bouwhoogte van 12 

m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling noodzakelijk is 

en de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwa-

liteit en cultuurhistorische waarden. 

4.4 Specifieke gebruiksregels 

4.4.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt ieder geval begrepen detailhandel 

in volumineuze goederen. 

4.4.2 De oppervlakte van horeca moet voldoen aan de oppervlaktenorm zoals opgenomen 

in artikel 23.2. 

4.4.3 Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten 

minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zo-

als in de bijlage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waar-

in de tabel niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de par-

keernorm vast.  

4.5 Afwijken van de gebruiksregels 

4.5.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 onder g. 

ten einde meerdere woningen in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) 

toe te staan onder de voorwaarden dat: 

a de toegang tot de woning(en) direct aan het openbaar gebied moet(en) zijn gele-

gen; 

b voor iedere toe te voegen woning (via deze omgevingsvergunning) dient te worden 

voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten minste het aantal 

parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zoals in de bijlage 

'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waarin de tabel 

niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de parkeernorm 

vast. 

4.5.2 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 onder i 

ten einde kamerverhuur in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) toe te 

staan onder de voorwaarden dat: 

a de centrale toegang van de kamers direct aan het openbare gebied moeten zijn 

gelegen; 

b er maximaal 4 kamers zijn toegestaan; 

c de kamerverhuur moet binnen de bestaande woonbebouwing en de daarbij beho-

rende aan- en uitbouwen gerealiseerd worden; 

d de activiteiten mogen geen afbreuk veroorzaken aan de gegeven gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 
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e de activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en geen aanmerkelijke 

toename van de verkeerbelasting tot gevolg hebben.  

4.5.3 Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik ne-

men (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoe-

ve van mantelzorg mits: 

a de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. In-

dien er 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 het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulp-

diensten; 

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. 

4.5.4 Het bevoegd gezag kan de in lid 4.5.1 bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 

beëindiging van de mantelzorg. 

4.5.5 Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in lid 4.5.2 is degene 

aan wie de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien 

sprake was van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner 

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

overeenstemming te brengen. 

4.6 Wijzigingsbevoegdheid 

4.6.1 Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de zin dat de aanduiding 

‘specifieke vorm van horeca – restaurant’ kan worden verplaatst, mits 

a rekening wordt gehouden met de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in artikel 

23.2; 

b geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies; 

c geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen  van eigenaren en ge-

bruikers van omliggende gronden. 

 

Artikel 5 Gemengd - 1 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

5.1.1 De voor ‘Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a detailhandel; 

b dienstverlening; 

c horeca in de vorm van spijsverstrekkers dag; 

d horeca in de vorm van spijsverstrekkers avond ter plaatse van de aanduiding ‘spe-

cifieke vorm van horeca - spijsvertrekker avond’; 

e horeca in de vorm van maaltijdvertrekkers ter plaatse van de aanduiding ‘specifie-

ke vorm van horeca - restaurant’; 

f horeca, met uitzondering van discotheken, zaalaccommodaties en logies, ter 

plaatse van de aanduiding ‘horeca’; 

g wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan-huis-

verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis, met dien ver-

stande dat uitsluitend in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) één 

woning is toegestaan per winkel of dienstverlenend bedrijf of horecaonderneming; 
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h maatschappelijke dienstverlening; 

i de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de bebouwing ter plaatse 

van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’; 

j Bed & breakfast met dien verstande dat; 

1 er maximaal 3 kamers zijn toegestaan; 

2 er maximaal één gezamenlijke keuken is toegestaan; 

3 de bed & breakfast moet binnen de bestaande woonbebouwing en de daarbij 

behorende bij aan en uitbouwen gerealiseerd worden; 

4 de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdge-

bruiker dient aanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf;  

5 de activiteiten mogen geen afbreuk veroorzaken aan de gegeven gebruiksmo-

gelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

6 de activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en geen aanmerkelij-

ke toename van de verkeersbelasting tot gevolg hebben; 

k kamerverhuur is niet toegestaan; 

met de daarbij behorende: 

l erven; 

m parkeervoorzieningen en straatmeubilair; 

n groenvoorzieningen en water; 

o overige functioneel met de bestemming 'Gemengd - 1' verbonden voorzieningen. 

5.1.2 Ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ is wonen tevens toegestaan op de begane 

grondlaag. 

5.2 Bouwregels 

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a ten aanzien van hoofdgebouwen: 

1 deze uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; 

2 een bouwvlak mag geheel worden bebouwd; 

3 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan is aan-

gegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 

b ten aanzien van erfbebouwing: 

bij elke woning mag erfbebouwing worden gebouwd ten behoeve van de bestem-

ming, waarbij: 

1 de gezamenlijke oppervlakte buiten het bouwvlak niet meer dan 50 m² be-

draagt; 

2 de gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing niet meer dan 50% van de op-

pervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf bedraagt; 

3 de bouwhoogte van vrijstaande erfbebouwing niet meer dan 3 m bedraagt; 

4 de goothoogte van de aangebouwde erfbebouwing niet meer bedraagt dan de 

eerste bouwlaag van het hoofdgebouw; 

5 de breedte van erfbebouwing aan de zijgevel mag niet meer bedragen dat de 

breedte van het hoofdgebouw; 

6 voor zover de bestaande bouwhoogte hoger is dan 3 m: de maximale goot-

hoogte en bouwhoogte van bestaande erfbebouwing (waaronder begrepen her-

bouw of verbouw van deze gebouwen) niet meer bedraagt dan de maten van 

deze gebouwen zoals deze bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan; 

7 de diepte van aangebouwde erfbebouwing gemeten vanaf de achtergevel niet 

meer dan 3 m bedraagt; 
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c ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

1 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 

a 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel; 

b 2 m op de overige gronden;  

2 de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer be-

draagt dan: 

a 10 m binnen een bouwvlak; 

b 2.50 m buiten een bouwvlak; 

d ter plaatse van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’ dient de uitwendige 

hoofdvorm van het betrokken bouwwerk, bepaald door goothoogte, bouwhoogte, 

nokrichting, dakvorm, dakhelling en gevelindeling (indien een gevel aan het bouw-

werk is te onderscheiden), zoals deze was op het moment van inwerkingtreding 

van dit plan, gehandhaafd te worden. 

5.3 Afwijken van de bouwregels 

5.3.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

a lid 5.2 onder b. sub 1, voor vergroting van het gezamenlijk grondoppervlak van erf-

bebouwing tot niet meer dan 80 m², mits de gezamenlijke oppervlakte van erfbe-

bouwing (buiten het bouwvlak) niet meer dan 50% van de (buiten het bouwvlak ge-

legen) oppervlakte van het aansluitend aan de woning/hoofdgebouw (of het 

bouwvlak) gelegen erf bedraagt; 

b lid 5.2 onder b. sub 1, indien voormalige bedrijfsbebouwing aanwezig is, tot een 

gezamenlijke oppervlakte van 50% van de oppervlakte van die bebouwing, die 

voorkomt op de bij de betreffende woning behorende gronden, met een maximum 

van 250 m², indien vaststaat dat die bedrijfsbebouwing wordt gesloopt; 

c lid 5.2 onder b. sub 3, ten behoeve van het vergroten van de bouwhoogte van vrij-

staande erfbebouwing tot niet meer dan 5 m, met dien verstande dat de goothoog-

te niet meer mag bedragen dan 3 m. 

5.3.2 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2 onder a. 

sub 3 tot een maximale goothoogte van 7.50 m en een maximale bouwhoogte van 12 

m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling noodzakelijk is 

en de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwa-

liteit en cultuurhistorische waarden. 

5.3.3 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2 onder d 

indien: 

a het bouwwerk teniet is gegaan door een calamiteit, dan wel; 

b handhaving van het bepaalde in lid 5.2 onder d niet in redelijkheid kan worden ge-

vergd van de eigenaar en/of gebruiker van het bouwwerk en door middel van fi-

nanciële tegemoetkomingen of anderszins de onevenredig nadelige gevolgen voor 

de eigenaar dan wel gebruiker niet kunnen worden opgeheven; 

c advies is gevraagd van de monumentencommissie. 

5.4 Specifieke gebruiksregels 

5.4.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen detailhan-

del in volumineuze goederen. 

5.4.2 Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten 

minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zo-

als in de bijlage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waar-

in de tabel niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de par-

keernorm vast.  
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5.5 Afwijken van de gebruiksregels 

5.5.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 onder g. 

ten einde meerdere woningen in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) 

toe te staan onder de voorwaarden dat: 

a. de toegang tot de woning(en) direct aan het openbaar gebied moet(en) zijn gele-

gen; 

b voor iedere toe te voegen woning (via deze omgevingsvergunning) dient te worden 

voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten minste het aantal 

parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zoals in de bijlage 

'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waarin de tabel 

niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de parkeernorm 

vast. 

5.5.2 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 onder i 

ten einde kamerverhuur in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) toe te 

staan onder de voorwaarden dat: 

a de centrale toegang van de kamers direct aan het openbare gebied moeten zijn 

gelegen; 

b er maximaal 4 kamers zijn toegestaan; 

c de kamerverhuur moet binnen de bestaande woonbebouwing en de daarbij beho-

rende aan- en uitbouwen gerealiseerd worden; 

d de activiteiten mogen geen afbreuk veroorzaken aan de gegeven gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

e de activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en geen aanmerkelijke 

toename van de verkeerbelasting tot gevolg hebben. 

5.5.3 Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik ne-

men (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoe-

ve van mantelzorg mits: 

a de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. In-

dien er 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 het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulp-

diensten; 

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. 
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5.5.4 Het bevoegd gezag kan de in lid 4.5.1 bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 

beëindiging van de mantelzorg. 

5.5.5 Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in lid 4.5.2 is degene 

aan wie de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien 

sprake was van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner 

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

overeenstemming te brengen. 

5.5.6 Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het gebruik van de 

begane grond van gebouwen voor wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor 

de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten 

aan huis, mits daardoor niet onevenredig afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 

ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gron-

den en bouwwerken. 

5.6 Wijzigingsbevoegdheid 

5.6.1 Wijziging restaurant 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de zin dat de aanduiding 

‘specifieke vorm van horeca – restaurant’ kan worden verplaatst, mits 

a rekening wordt gehouden met de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in artikel 

23.2; 

b geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies; 

c geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen  van eigenaren en ge-

bruikers van omliggende gronden. 

5.6.2 Wijziging begane grond 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de zin dat de functie wonen 

kan worden toegestaan op de begane grond.  
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Artikel 6 Gemengd - 2 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

6.1.1 De voor ‘Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a dienstverlening; 

b kantoor; 

c maatschappelijke dienstverlening; 

d wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan-huis-

verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis, met dien ver-

stande dat uitsluitend in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) één 

woning is toegestaan per winkel, kantoor of dienstverlenend bedrijf; 

e detailhandel ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’, uitsluitend op de begane 

grond; 

f de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de bebouwing ter plaatse 

van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’; 

g ondergeschikte horeca met een maximale oppervlakte van 70 m²; 

h Bed & breakfast met dien verstande dat; 

1  er maximaal één gezamenlijke keuken is toegestaan; 

2 de bed & breakfast moet binnen de bestaande woonbebouwing en de daarbij 

behorende bij aan- en uitbouwen gerealiseerd worden; 

3 de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdge-

bruiker dient aanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf;  

4 de activiteiten mogen geen afbreuk veroorzaken aan de gegeven gebruiksmo-

gelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

5 de activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en geen aanmerkelij-

ke toename van de verkeersbelasting tot gevolg hebben; 

met de daarbij behorende: 

i erven; 

j parkeervoorzieningen en straatmeubilair; 

k groenvoorzieningen en water; 

l overige functioneel met de bestemming 'Gemengd - 2' verbonden voorzieningen. 

6.1.2 Ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ is wonen tevens toegestaan op de begane 

grondlaag. 

6.2 Bouwregels 

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a ten aanzien van gebouwen: 

1 deze uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; 

2 een bouwvlak mag geheel worden bebouwd; 

3 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan is aan-

gegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 

b ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

1 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 

a 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel; 

b 2 m op de overige gronden;  

2 de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer be-

draagt dan: 

a 10 m binnen een bouwvlak; 

b 2.50 m buiten een bouwvlak. 



SAB 21  

 

c ter plaatse van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’ dient de uitwendige 

hoofdvorm van het betrokken bouwwerk, bepaald door goothoogte, bouwhoogte, 

nokrichting, dakvorm, dakhelling en gevelindeling (indien een gevel aan het bouw-

werk is te onderscheiden), zoals deze was op het moment van inwerkingtreding 

van dit plan, gehandhaafd te worden. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 

a Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.2 onder 

a sub 3 tot een maximale goothoogte van 7.50 m en een maximale bouwhoogte 

van 12 m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling 

noodzakelijk is en de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse 

aanwezige beeldkwaliteit en cultuurhistorische waarden. 

b Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.2 onder 

c indien: 

1 het bouwwerk teniet is gegaan door een calamiteit, dan wel; 

2 handhaving van het bepaalde in lid 6.2 onder c niet in redelijkheid kan worden 

gevergd van de eigenaar en/of gebruiker van het bouwwerk en door middel van 

financiële tegemoetkomingen of anderszins de onevenredig nadelige gevolgen 

voor de eigenaar dan wel gebruiker niet kunnen worden opgeheven; 

3 advies is gevraagd van de monumentencommissie. 

6.4 Specifieke gebruiksregels 

6.4.1 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt ieder geval begrepen detailhandel 

in volumineuze goederen. 

6.4.2 Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten 

minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zo-

als in de bijlage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waar-

in de tabel niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de par-

keernorm vast.  

6.5 Afwijken van de gebruiksregels 

6.5.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.1.1 onder d 

teneinde meerdere woningen in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) 

toe te staan onder de voorwaarden dat: 

a de woning(en) direct aan het openbaar gebied moet(en) zijn gelegen; 

b voor iedere toe te voegen woning (via deze omgevingsvergunning) dient er te wor-

den voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten minste het 

aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zoals in de 

bijlage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. 

6.5.2 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.1.1 onder d 

voor het toestaan van wonen op de begane grondlaag buiten de aanduiding ‘wonen’ 

onder de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding 

zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven. 

6.5.3 Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik ne-

men (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoe-

ve van mantelzorg mits: 

a de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. In-

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

is (zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk; 
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b het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulp-

diensten; 

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. 

6.5.4 Het bevoegd gezag kan de in lid 4.5.1 bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 

beëindiging van de mantelzorg. 

6.5.5 Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in lid 4.5.2 is degene 

aan wie de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien 

sprake was van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner 

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

overeenstemming te brengen. 
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Artikel 7 Groen 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a groen; 

met de daarbij behorende: 

b water; 

c speelvoorzieningen; 

d kunstobjecten en straatmeubilair; 

e nutsvoorzieningen; 

f waterhuishoudkundige voorzieningen; 

g voet- en fietspaden; 

h overige functioneel met de bestemming 'Groen' verbonden voorzieningen. 

7.2 Bouwregels 

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen 

zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat de 

bouwhoogte niet meer bedraagt dan 5 m. 

7.3 Specifieke gebruiksregels 

7.3.1 Onverminderd het bepaalde in lid 7.1 van deze regels is het in ieder geval verboden 

de gronden te gebruiken voor: 

a het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 

b het opslaan van gerede en ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmateria-

len, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 

c het opslaan c.q. stallen van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onder-

delen hiervan; 

d het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste 

of vloeibare afvalstoffen. 

7.3.2 Het bepaalde in lid 7.3.1 is niet van toepassing op: 

a het opslaan van stoffen die noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de 

gronden en de daarbij behorende voorzieningen; 

b het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realise-

ring en/of handhaving van de bestemming en aanduidingen. 

7.4 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.1 voor het 

realiseren van parkeervoorzieningen, met dien verstande dat: 

a de parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn in verband met de verkeersveiligheid 

en/of; 

b er is sprake van een ruimtelijke noodzaak in verband met parkeercongestie. 
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Artikel 8 Horeca 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a horeca, met uitzondering van discotheken en zaalaccommodaties, waaronder be-

grepen: 

1 spijsverstrekkers dag; 

2 spijsverstrekkers avond; 

3 maaltijdverstrekkers; 

4 drankverstrekkers; 

5 logies; 

b horeca in de vorm van zaalaccommodaties ter plaatse van de aanduiding ‘specifie-

ke vorm van horeca - zaalaccommodatie’; 

c wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan-huis-

verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis, met dien ver-

stande dat uitsluitend in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) één 

woning is toegestaan; 

met de daarbij behorende: 

d erven; 

e parkeervoorzieningen en straatmeubilair; 

f groenvoorzieningen en water; 

g overige functioneel met de bestemming ‘Horeca' verbonden voorzieningen. 

8.2 Bouwregels 

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a ten aanzien van gebouwen: 

1 deze uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; 

2 een bouwvlak mag geheel worden bebouwd; 

3 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan is aan-

gegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 

b ten aanzien van erfbebouwing: 

1 buiten het bouwvlak geen gebouwen zijn toegestaan; 

c ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

1 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 

a 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel; 

b 2 m op de overige gronden;  

2 de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer be-

draagt dan: 

a 10 m binnen een bouwvlak; 

b 2.50 m buiten een bouwvlak. 

8.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2 onder a. 

sub 3 tot een maximale goothoogte van 7.50 m en een maximale bouwhoogte van 12 

m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling noodzakelijk is 

en de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwa-

liteit en cultuurhistorische waarden. 
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8.4 Specifieke gebruiksregels 

Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten-

minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zo-

als in de bijlage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waar-

in de tabel niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de 

parkeernorm vast.  

8.5 Afwijken van de gebruiksregels 

8.5.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 8.1 onder c ten 

einde meerdere woningen in ruimten boven de begane grondlaag (verdiepingen) toe 

te staan onder de voorwaarden dat: 

a de woning(en) direct aan het openbaar gebied moet(en) zijn gelegen; 

b voor iedere toe te voegen woning (via deze omgevingsvergunning) dient er te wor-

den voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij tenminste het aan-

tal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zoals in de bij-

lage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waarin de 

tabel niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de parkeer-

norm vast. 

8.5.2 Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik ne-

men (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoe-

ve van mantelzorg mits: 

a de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. In-

dien er 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 het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulp-

diensten; 

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. 

8.5.3 Het bevoegd gezag kan de in lid 8.5.2 bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 

beëindiging van de mantelzorg; 

8.5.4 Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in lid 8.5.2 is degene 

aan wie de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien 

sprake was van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner 

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

overeenstemming te brengen. 
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Artikel 9 Landgoed 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a het behoud, herstel en ontwikkeling van landgoederen met de daaraan eigen cul-

tuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden; 

b wonen; 

c kantoor; 

d dienstverlening; 

e sociaal-culturele doeleinden; 

f extensieve dagrecreatieve doeleinden; 

g maatschappelijke voorzieningen; 

h groenvoorzieningen; 

i een evenemententerrein ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein’, met 

dien verstande dat de gezamenlijke duur van evenementen, inclusief opbouw en 

afbouw, maximaal 62 dagen per kalenderjaar mag bedragen; 

j tijdelijke horeca gedurende maximaal 62 dagen per kalenderjaar, ter plaatse van 

de aanduiding ‘evenemententerrein’; 

k de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de bebouwing ter plaatse 

van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’; 

l parkeervoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’; 

met de daarbij behorende: 

m water; 

n speelvoorzieningen; 

o kunstobjecten en straatmeubilair; 

p nutsvoorzieningen; 

q waterhuishoudkundige voorzieningen; 

r voet- en fietspaden; 

s overige functioneel met de bestemming 'Landgoed' verbonden voorzieningen. 

9.2 Bouwregels 

Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a ten aanzien van gebouwen: 

1 deze uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; 

2 een bouwvlak mag geheel worden bebouwd; 

3 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan is aan-

gegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 

b ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

1 de bouwhoogte van lichtmasten niet meer bedraagt dan 15 m; 

2 de bouwhoogte van speelvoorzieningen niet meer bedraagt dan 6 m; 

3 de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer be-

draagt dan 3 m. 

c ter plaatse van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’ dient de uitwendige 

hoofdvorm van het betrokken bouwwerk, bepaald door goothoogte, bouwhoogte, 

nokrichting, dakvorm, dakhelling en gevelindeling (indien een gevel aan het bouw-

werk is te onderscheiden), zoals deze was op het moment van inwerkingtreding 

van dit plan, gehandhaafd te worden. 
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9.3 Specifieke gebruiksregels 

9.3.1 Onverminderd het bepaalde in lid 9.1 van deze regels is het in ieder geval verboden 

de gronden te gebruiken voor: 

a het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 

b het opslaan van gerede en ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmateria-

len, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 

c het opslaan c.q. stallen van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onder-

delen hiervan; 

d het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste 

of vloeibare afvalstoffen. 

9.3.2 Het bepaalde in lid 9.3.1 is niet van toepassing op: 

a het opslaan van stoffen die noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de 

gronden en de daarbij behorende voorzieningen; 

b het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realise-

ring en/of handhaving van de bestemming en aanduidingen. 

9.4 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 9.2 onder c 

indien: 

a het bouwwerk teniet is gegaan door een calamiteit, dan wel; 

b handhaving van het bepaalde in lid 9.2 onder c niet in redelijkheid kan worden ge-

vergd van de eigenaar en/of gebruiker van het bouwwerk en door middel van fi-

nanciële tegemoetkomingen of anderszins de onevenredig nadelige gevolgen voor 

de eigenaar dan wel gebruiker niet kunnen worden opgeheven; 

c advies is gevraagd van de monumentencommissie. 

9.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 9.1, onder k 

voor het realiseren van parkeervoorzieningen buiten de aanduiding ‘parkeerterrein’, 

met dien verstande dat: 

a de parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn in verband met de verkeersveiligheid 

en/of; 

b er is sprake van een ruimtelijke noodzaak in verband met parkeercongestie. 
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Artikel 10 Maatschappelijk 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a maatschappelijke voorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

b erven; 

c parkeervoorzieningen en straatmeubilair; 

d speelvoorzieningen; 

e groenvoorzieningen en water; 

f overige functioneel met de bestemming ‘Maatschappelijk’ verbonden voorzienin-

gen. 

10.2 Bouwregels 

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a ten aanzien van gebouwen: 

1 deze uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; 

2 een bouwvlak mag geheel worden bebouwd; 

3 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan is aan-

gegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 

b ten aanzien van erfbebouwing: 

1 buiten het bouwvlak geen gebouwen zijn toegestaan; 

c ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

1 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 

a 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel; 

b 2 m op de overige gronden;  

2 de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer be-

draagt dan: 

a 10 m binnen een bouwvlak; 

b 5 m buiten een bouwvlak. 

10.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.2 onder a. 

sub 3 tot een maximale goothoogte van 7.50 m en een maximale bouwhoogte van 12 

m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling noodzakelijk is 

en de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwa-

liteit en cultuurhistorische waarden. 

10.4 Specifieke gebruiksregels 

Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten 

minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zo-

als in de bijlage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waar-

in de tabel niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de par-

keernorm vast. 
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10.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het wijzigen van de be-

stemming in de bestemming ‘Gemengd - 1’ of in de bestemming ‘Gemengd - 2’, ter 

plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 1’, mits geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden. 
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Artikel 11 Maatschappelijk - Zorginstelling 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk - Zorginstelling' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a zorgwonen; 

b kinderdagverblijf;  

met de daarbij behorende: 

c erven; 

d parkeervoorzieningen en straatmeubilair; 

e speelvoorzieningen; 

f groenvoorzieningen en water; 

g overige functioneel met de bestemming ‘Maatschappelijk - Zorginstelling’ verbon-

den voorzieningen. 

11.2 Bouwregels 

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a ten aanzien van gebouwen: 

1 deze uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; 

2 een bouwvlak mag geheel worden bebouwd; 

3 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan is aan-

gegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 

b ten aanzien van erfbebouwing: 

1 buiten het bouwvlak geen gebouwen zijn toegestaan; 

c ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

1 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 

a 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel; 

b 2 m op de overige gronden;  

2 de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer be-

draagt dan: 

a 10 m binnen een bouwvlak; 

b 5 m buiten een bouwvlak. 

11.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 11.2 onder a. 

sub 3 tot een maximale goothoogte van 7.50 m en een maximale bouwhoogte van 12 

m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling noodzakelijk is 

en de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwa-

liteit en cultuurhistorische waarden. 

11.4 Specifieke gebruiksregels 

Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten 

minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zo-

als in de bijlage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waar-

in de tabel niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de par-

keernorm vast.  
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Artikel 12 Tuin 

12.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a tuinen; 

met de daarbij behorende: 

b groenvoorzieningen en water; 

c toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten; 

d parkeervoorzieningen; 

e overige functioneel met de bestemming 'Tuin' verbonden voorzieningen; 

f een theekoepel uitsluitend binnen het bouwvlak. 

12.2 Bouwregels 

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen 

zijnde ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, waarbij: 

a de bouwhoogte vóór de voorgevel niet meer dan 1 m bedraagt; 

b de bouwhoogte achter de voorgevel niet meer dan 2 m bedraagt. 

12.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2 ten be-

hoeve van de bouw van erkers en tochtportalen aansluitend aan een op het bouwper-

ceel gelegen (hoofd)gebouw met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a de breedte bedraagt niet meer dan 2/3 van de breedte van de gevel van het 

hoofdgebouw waaraan is gebouwd; 

b de horizontale diepte bedraagt niet meer dan 1,5 m; 

c de oppervlakte bedraagt niet meer dan 6 m²; 

d de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.  

12.4 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.1 onder f 

voor het toestaan van theekoepels buiten het bouwvlak, met inachtneming van de vol-

gende voorwaarden: 

a deze bevoegdheid kan uitsluitend worden uitgeoefend ter plaatse van de aandui-

ding ‘wro-zone - ontheffingsgebied’; 

b per perceel maximaal 1 theekoepel gebouwd mag worden; 

c de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 5 m; 

d de oppervlakte bedraagt niet meer dan 12 m²; 

e de theekoepel mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de landschap-

pelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied; 

f geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 

waaronder die van omwonenden en bedrijven; 

g advies is gevraagd van de monumentencommissie. 
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Artikel 13 Verkeer 

13.1 Bestemmingsomschrijving 

13.1.1 De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a wegen met een hoofdzakelijk doorgaand karakter en pleinen, evenementen en 

standplaatsen; 

b terrassen ten behoeve van op aangrenzende gronden gelegen horeca, uitsluitend 

ter plaatse van de aanduiding ‘terras’; 

c verkeersvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding ‘brug’; 

d de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de bebouwing ter plaatse 

van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’; 

met de daarbij behorende:  

e gemalen; 

f parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  

g groenvoorzieningen en water;  

h geluidwerende voorzieningen; 

i bruggen en duikers en andere kunstwerken; 

j waterhuishoudkundige voorzieningen; 

k voet en fietspaden;  

l voorzieningen ten behoeve van evenementen; 

m overige functioneel met de bestemming 'Verkeer' verbonden voorzieningen. 

13.1.2 Het aantal rijstroken mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, dan wel het aangegeven aantal. 

13.2 Bouwregels 

13.2.1 Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen 

zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de 

bouwhoogte voor lichtmasten niet meer dan 15 m bedraagt en voor overige bouwwer-

ken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 3 m bedraagt. 

13.2.2 In afwijking van het bepaalde in lid 13.2.1 mogen binnen de bestemming kunstwerken, 

zoals bruggen, tunnels en viaducten, worden gebouwd met een bouwhoogte van niet 

meer dan 6 m. 

13.2.3 In afwijking van het bepaalde in lid 13.2.1. mogen binnen de bestemming (gebouwen 

ten behoeve van) nutsvoorzieningen en gemalen worden gebouwd met een bouw-

hoogte van niet meer dan 3 m. 

13.2.4 In afwijking van het bepaalde in lid 13.2.1. mogen ter plaatse van de aanduiding ‘ga-

rage’, garageboxen worden gebouwd met een bouwhoogte van niet meer dan 3 m en 

een oppervlakte van niet meer dan 20 m
2
 per garagebox. 
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Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied 

14.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a wegen met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie en pleinen; 

b evenementen en standplaatsen met dien verstande dat de gezamenlijke duur van 

evenementen, inclusief opbouw en afbouw, maximaal 62 dagen per kalenderjaar 

mag bedragen; 

c terrassen ten behoeve van op aangrenzende gronden gelegen horeca, uitsluitend 

ter plaatse van de aanduiding ‘terras’; 

met de daarbij behorende:  

d gemalen; 

e parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  

f groenvoorzieningen en water;  

g geluidwerende voorzieningen; 

h bruggen en duikers en andere kunstwerken; 

i waterhuishoudkundige voorzieningen; 

j voet en fietspaden;  

k voorzieningen ten behoeve van evenementen; 

l speelvoorzieningen; 

m overige functioneel met de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' verbonden voor-

zieningen. 

14.2 Bouwregels 

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen 

zijnde ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd met dien 

verstande dat: 

a de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer bedraagt dan 3 

m; 

b de bouwhoogte van lichtmasten niet meer bedraagt dan 15; 

c de bouwhoogte van speelvoorzieningen niet meer bedraagt dan 6 m; 

d de bouwhoogte van kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten niet meer 

bedraagt dan 6 m; 

e de bouwhoogte van nutsvoorzieningen en gemalen niet meer bedraagt dan 3 m.  
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Artikel 15 Water 

15.1 Bestemmingsomschrijving 

15.1.1 De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a water; 

b de waterhuishouding; 

c een waterweg ten behoeve van scheepvaartverkeer; 

d extensief recreatief medegebruik; 

e beschoeiing; 

met de daarbij behorende: 
f bruggen, sluizen, duikers, coupures, dammen en overige kunstwerken; 

g straatmeubilair; 

h voet- en fietspaden;  

i groenvoorzieningen; 

j overige functioneel met de bestemming 'Water' verbonden voorzieningen, met uit-

zondering van ligplaatsen voor schepen. 

15.2 Bouwregels 

15.2.1 Op de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen 

zijnde (waaronder begrepen kunstwerken) ten dienste van de bestemming worden 

gebouwd, met dien verstande dat: 
a de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van obstakelverlichting niet meer dan 

12 m bedraagt; 

b per woning of bedrijfswoning, waarvan het perceel is gelegen aan de Vecht of het 

Zandpad mag één steiger worden gebouwd, mits de afstand van de woning tot 

Vecht niet meer dan 25 m bedraagt; 

c de breedte van steigers mag niet meer dan 6 m bedragen en de diepte gemeten 

haaks op de aangrenzende gronden niet meer dan 1,20 m; 

d in afwijking van het bepaalde in artikel 2 ‘Wijze van meten’, wordt de bouwhoogte 

van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gemeten ten opzichte van het hoogste 

punt van de aangrenzende oever; 

e de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer dan 4 m 

bedraagt; 

f ter plaatse van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’ dient de uitwendige 

hoofdvorm van het betrokken bouwwerk, bepaald door goothoogte, bouwhoogte, 

nokrichting, dakvorm, dakhelling en gevelindeling (indien een gevel aan het bouw-

werk is te onderscheiden), zoals deze was op het moment van inwerkingtreding 

van dit plan, gehandhaafd te worden. 
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15.3 Afwijken van de bouwregels 

15.3.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.2 onder b. 

voor de bouw van een steiger ten behoeve van een woning die op een grotere afstand 

van de Vecht is gelegen dan genoemde 25 m, met dien verstande dat: 

a niet reeds een steiger bij de woning is gebouwd; 

b de steiger wordt gebouwd binnen het verlengde van de zijdelingse grenzen van het 

perceel behorende bij de woning. 

15.3.2 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.2 onder f 

indien: 
a het bouwwerk teniet is gedaan door een calamiteit, dan wel; 

b handhaving van het bepaalde in lid 15.2 onder f niet in redelijkheid kan worden ge-

vergd van de eigenaar en/of gebruiker van het bouwwerk en door middel van fi-

nanciële tegemoetkomingen of anderszins de onevenredig nadelige gevolgen voor 

de eigenaar dan wel gebruiker niet kunnen worden opgeheven; 

c advies is gevraagd van de monumentencommissie. 
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Artikel 16 Water - Natuur 

16.1 Bestemmingsomschrijving 

16.1.1 De voor 'Water - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a Het behoud dan wel het herstel van de ter plaatse voorkomende dan wel daaraan 

eigen landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde; 

b water; 

c de waterhuishouding; 

d een waterweg ten behoeve van scheepvaartverkeer; 

e aanlegplaatsen voor schepen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

recreatie - aanlegplaats’; 

f extensief recreatief medegebruik; 

g versterking en ontwikkeling van natuurwaarden van de Vecht; 

h beschoeiing; 

met de daarbij behorende: 

i bruggen, sluizen, duikers, coupures, dammen en overige kunstwerken; 

j straatmeubilair; 

k voet- en fietspaden;  

l groenvoorzieningen; 

m overige functioneel met de bestemming 'Water - Natuur' verbonden voorzieningen, 

met uitzondering van ligplaatsen voor schepen. 

16.1.2 Overkappingen en voorzieningen, geen bouwwerken zijnde, met een kap zijn niet 

toegestaan. 

16.2 Bouwregels 

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen 

zijnde (waaronder begrepen kunstwerken) ten dienste van de bestemming worden 

gebouwd, met dien verstande dat: 

a de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van obstakelverlichting niet meer dan 

12 m bedraagt; 

b per woning of bedrijfswoning, waarvan het perceel is gelegen aan de Vecht mag 

één steiger worden gebouwd, mits de afstand van de woning tot Vecht niet meer 

dan 25 m bedraagt; 

c de breedte van steigers mag niet meer dan 6 m bedragen en de diepte gemeten 

haaks op de aangrenzende gronden niet meer dan 1,20 m; 

d in afwijking van het bepaalde in artikel 2 ‘Wijze van meten’, wordt de bouwhoogte 

van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gemeten ten opzichte van het hoogste 

punt van de aangrenzende oever; 

e de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer dan 4 m 

bedraagt; 
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16.3 Afwijken van de bouwregels 

16.3.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.2 onder b. 

voor de bouw van een steiger ten behoeve van een woning die op een grotere afstand 

van de Vecht is gelegen dan genoemde 25 m, met dien verstande dat: 

a niet reeds een steiger bij de woning is gebouwd; 

b de steiger wordt gebouwd binnen het verlengde van de zijdelingse grenzen van het 

perceel behorende bij de woning. 

16.3.2 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.2 onder f 

indien: 

a het bouwwerk teniet is gegaan door een calamiteit, dan wel; 

b handhaving van het bepaalde in lid 16.2 onder f niet in redelijkheid kan worden ge-

vergd van de eigenaar en/of gebruiker van het bouwwerk en door middel van fi-

nanciële tegemoetkomingen of anderszins de onevenredig nadelige gevolgen voor 

de eigenaar dan wel gebruiker niet kunnen worden opgeheven; 

c advies is gevraagd van de monumentencommissie. 
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Artikel 17 Wonen 

17.1 Bestemmingsomschrijving 

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

a het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan-huis-

verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis; 

b de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de bebouwing ter plaatse 

van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’; 

c een showroom uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’; 

met de daarbij behorende: 

d erven; 

e parkeervoorzieningen; 

f groenvoorzieningen en water;  

g overige functioneel met de bestemming 'Wonen' verbonden voorzieningen; 

h Bed & breakfast met dien verstande dat: 

1 er maximaal 3 kamers zijn toegestaan; 

2 er maximaal één keuken is toegestaan; 

3 de bed & breakfast moet binnen de bestaande woonbebouwing en de daarbij 

behorende bij aan en uitbouwen gerealiseerd worden; 

4 de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdge-

bruiker dient aanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf;  

5 de activiteiten mogen geen afbreuk veroorzaken aan de gegeven gebruiksmo-

gelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

6 de activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en geen aanmerkelij-

ke toename van de verkeersbelasting tot gevolg hebben. 

17.1.2 Gestapelde woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘ge-

stapeld’. 

17.2 Bouwregels 

17.2.1 Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a ten aanzien van hoofdgebouwen: 

1 deze uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; 

2 per bouwperceel is maximaal één woning toegestaan, met uitzondering van 

bouwpercelen ten behoeve van gestapelde woningen; 

3 de kapvorm niet mag worden gewijzigd met uitzondering van het aanbrengen 

van dakkapellen; 

4 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan is aan-

gegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 

b ten aanzien van erfbebouwing: 

1 bij elke woning mag erfbebouwing worden gebouwd ten behoeve van de be-

stemming, waarbij: 

a de gezamenlijke oppervlakte buiten het bouwvlak niet meer dan 50 m² be-

draagt; 

b de gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing niet meer dan 50% van de 

oppervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf bedraagt; 

c de bouwhoogte van vrijstaande erfbebouwing niet meer dan 5 m bedraagt; 

d de goothoogte van de aangebouwde erfbebouwing niet meer bedraagt dan 

de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw; 
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e de breedte van erfbebouwing aan de zijgevel mag niet meer bedragen dat 

de breedte van het hoofdgebouw; 

f voor zover de bestaande bouwhoogte hoger is dan 5 m: de maximale goot-

hoogte en bouwhoogte van bestaande erfbebouwing (waaronder begrepen 

herbouw of verbouw van deze gebouwen) niet meer bedraagt dan de maten 

van deze gebouwen zoals deze bestonden op het tijdstip van inwerkingtre-

ding van het plan; 

g de diepte van aangebouwde erfbebouwing gemeten vanaf de achtergevel 

niet meer dan 3 m bedraagt; 

h de afstand van erfbebouwing aan de zijgevel tot de zijdelingse bouwper-

ceelgrens bedraagt minimaal 1 m; 

c ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

1 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 

a 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel; 

b 2 m op de overige gronden;  

2 de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen niet meer bedraagt 

dan 2 m, met dien verstande dat: 

a de bouwhoogte van pergola's niet meer dan 2.70 m bedraagt;  

b de bouwhoogte van overkappingen niet meer dan 3 m bedraagt. 

17.2.2 In afwijking van het bepaalde in lid 17.2.1 gelden ter plaatse van de aanduiding ‘bijge-

bouwen’ de volgende regels voor erfbebouwing ten behoeve van de binnen het betref-

fende bestemmingsvlak gelegen woning: 

a overschrijding van de maximale gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing zoals 

bedoeld in lid 17.2.1 onder b is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aandui-

ding ‘bijgebouwen’; 

b voor zover hiervoor een aanduiding is opgenomen, bedraagt de bouwhoogte van 

erfbebouwing ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ ten hoogste de ter 

plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte’ aangegeven bouwhoogte. 

17.2.3 In afwijking van het bepaalde in lid 17.2.1, onder b bedraagt: 

a de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘bij-

gebouwen’ maximaal de bestaande oppervlakte; 

b de bouwhoogte van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ 

maximaal de bestaande bouwhoogte. 

17.2.4 In afwijking van het bepaalde in lid 17.2.1 geldt: 

a ter plaatse van de aanduiding ‘Cultuurhistorisch Waardevol’ dient de uitwendige 

hoofdvorm van het betrokken bouwwerk, bepaald door goothoogte, bouwhoogte, 

nokrichting, dakvorm, dakhelling en gevelindeling (indien een gevel aan het bouw-

werk is te onderscheiden), zoals deze was op het moment van inwerkingtreding 

van dit plan, gehandhaafd te worden. 

17.2.5 Gebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 2’ mogen niet 

eerder worden gebouwd dan nadat het bestaande gebouw ter plaatse van de aandui-

ding ‘specifieke bouwaanduiding - 1’ is gesloopt. 

17.3 Nadere eisen 

Regel ter uitvoering van de Wet geluidhinder: 

a De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van gebouwen met geluidgevoelige 

functies mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of 

de verleende hogere (grens)waarde. 
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b Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de si-

tuering van geluidgevoelige ruimten in woningen in verband met de geluidsbelas-

ting vanwege het wegverkeer. 

17.4 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

a lid 17.2.1 onder a. sub 1 voor het overschrijden van een bouwvlak van een hoofd-

gebouw mits de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder wordt dan 2 m 

of niet afneemt ten opzichte van de bestaande situatie op het tijdstip van inwer-

kingtreding van het plan; 

b lid 17.2.1 onder a. sub 3 ten behoeve van het wijzigen van de kapvorm, mits een 

positief advies is ontvangen van een ter zake onafhankelijke deskundige; 

c lid 17.2.1 onder a. sub 4, tot een goothoogte van 6 m en een bouwhoogte van 10 

m (en een andere kapvorm), indien de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan 

de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit; 

d lid 17.2.1 onder b. sub 1, voor vergroting van het gezamenlijk grondoppervlak van 

erfbebouwing tot niet meer dan 80 m², mits de gezamenlijke oppervlakte van erf-

bebouwing (buiten het bouwvlak) niet meer dan 50% van de (buiten het bouwvlak 

gelegen) oppervlakte van het aansluitend aan de woning/hoofdgebouw (of het 

bouwvlak) gelegen erf bedraagt; 

e lid 17.2.1 onder b. sub 1, indien voormalige bedrijfsbebouwing aanwezig is, tot een 

gezamenlijke oppervlakte van 50% van de oppervlakte van die bebouwing, die 

voorkomt op de bij de betreffende woning behorende gronden, met een maximum 

van 250 m², indien vaststaat dat die bedrijfsbebouwing wordt gesloopt; 

f lid 17.2.4 onder a indien: 

1 het bouwwerk teniet is gegaan door een calamiteit, dan wel; 

2 handhaving van het bepaalde in lid 17.2.4 onder a niet in redelijkheid kan wor-

den gevergd van de eigenaar en/of gebruiker van het bouwwerk en door middel 

van financiële tegemoetkomingen of anderszins de onevenredig nadelige ge-

volgen voor de eigenaar dan wel gebruiker niet kunnen worden opgeheven; 

3 advies is gevraagd van de monumentencommissie. 

17.5 Specifieke gebruiksregels 

17.5.1 Gebruik van ruimten in het hoofdgebouw en erfbebouwing ten behoeve van aan-huis-

verbonden beroepen of bedrijfsmatige activiteiten aan huis, wordt als gebruik over-

eenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

a het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-verbonden beroepen en/of bedrijfsma-

tige activiteiten mag niet meer dan 33% bedragen van het gezamenlijke vloerop-

pervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing met een maximum van 50 m²; 

b het gebruik mag geen onevenredig nadelige invloed hebben op de normale afwik-

keling van het verkeer; 

c er mag geen horeca en geen detailhandel plaatsvinden, met uitzondering van on-

dergeschikte detailhandel; 

d het beroep of de activiteit dient door de bewoner(s) te worden uitgeoefend; er is 

niet meer dan één fte in dienstverband extra toegestaan. 
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17.5.2 Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten 

minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen zo-

als in de bijlage 'Parkeernormen' van deze regels is opgenomen. In de gevallen waar-

in de tabel niet voorziet, stelt het college van burgemeester en wethouders de par-

keernorm vast.  

17.6 Afwijken van de gebruiksregels 

17.6.1 Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik ne-

men (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoe-

ve van mantelzorg mits: 

a de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. In-

dien er 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 het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulp-

diensten; 

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. 

17.6.2 Het bevoegd gezag kan de in lid 17.6.1 bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 

beëindiging van de mantelzorg. 

17.6.3 Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in lid 17.6.3 is degene 

aan wie de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien 

sprake was van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner 

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

overeenstemming te brengen. 

17.6.4 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.1, onder g 

voor het realiseren van parkeervoorzieningen buiten de aanduiding ‘parkeerterrein’, 

met dien verstande dat: 

a de parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn in verband met de verkeersveiligheid 

en/of; 

b er is sprake van een ruimtelijke noodzaak in verband met parkeercongestie. 
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Artikel 18 Waarde - Archeologie 1 

18.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het herstel, het behoud en 

de ontwikkeling van de archeologische waarden. 

18.2 Bouwregels 

18.2.1 Algemeen 

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

18.2.2 Toelaatbaarheid 

Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestem-

mingen zijn op de in lid 18.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft: 

a vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de op-

pervlakte voor zover gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid; 

b een bouwwerk, met dien verstande dat voorafgaand aan de bodemingrepen een 

archeologisch onderzoek is uitgevoerd; 

c een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden 

kan worden gerealiseerd; 

d een bouwwerk niet groter dan 50 m²; 

e een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. 

18.2.3 Uitzonderingen 

In afwijking van het bepaalde in lid 18.3 mogen gebouwen, bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, en andere werken, ten behoeve van de andere, voor deze gronden 

geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 

a op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan 

wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kun-

nen worden geschaad; 

b basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de 

archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte ge-

volgen daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan 

worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te 

verbinden gericht op: 

1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 

2 de verplichting tot het doen van opgravingen, of; 

3 de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg 

die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen 

kwalificaties. 

18.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

18.3.1 Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de vol-

gende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, over een 
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oppervlakte meer dan 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 bodemstruc-

tuur, 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; 

e houdende constructies, installaties of apparatuur. 

18.3.2 Uitzonderingen 

Het in sublid 18.3.1 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 in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits ver-

richt 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. 

18.3.3 Voorwaarden 

De vergunning kan slechts worden verleend indien: 

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

archeologisch 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. 

18.3.4 Adviesprocedure 

Het bevoegd gezag wint, indien zij advies nodig achten, alvorens omtrent het verlenen 

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

deskundige. 

 
  



SAB 44  

 

Artikel 19 Waarde - Archeologie 2 

19.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het herstel, het behoud en 

de ontwikkeling van de archeologische waarden. 

19.2 Bouwregels 

19.2.1 Algemeen 

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

19.2.2 Toelaatbaarheid 

Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestem-

mingen zijn op de in lid 19.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft: 

a vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de op-

pervlakte voor zover gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid; 

b een bouwwerk, met dien verstande dat voorafgaand aan de bodemingrepen een 

archeologisch onderzoek is uitgevoerd; 

c een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden 

kan worden gerealiseerd; 

d een bouwwerk niet groter dan 1.000 m²; 

e een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. 

19.2.3 Uitzonderingen 

In afwijking van het bepaalde in lid 19.3 mogen gebouwen, bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, en andere werken, ten behoeve van de andere, voor deze gronden 

geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 

a op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan 

wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kun-

nen worden geschaad; 

b basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de 

archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte ge-

volgen daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan 

worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te 

verbinden gericht op: 

1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 

2 de verplichting tot het doen van opgravingen, of; 

3 de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg 

die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen 

kwalificaties. 

19.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

19.3.1 Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de vol-

gende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, over een 
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oppervlakte meer dan 1.000 m², zulks ongeacht het bepaalde bij de andere op deze 

gronden rustende bestemmingen: 

a het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstruc-

tuur, 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; 

e houdende constructies, installaties of apparatuur. 

19.3.2 Uitzonderingen 

Het in sublid 19.3.1 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 in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits ver-

richt 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. 

19.3.3 Voorwaarden 

De vergunning kan slechts worden verleend indien: 

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

archeologisch 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. 

19.3.4 Adviesprocedure 

Het bevoegd gezag wint, 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 20 Waterstaat - Waterkering 

20.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming, het onderhoud en 

de verbetering van de waterkering en de bescherming van het achtergelegen land te-

gen inundatie, met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals dijken, 

duikers, keerwanden en merktekens. 

20.2 Bouwregels 

20.2.1 Bestemmingen 

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

van deze bestemming worden gebouwd. 

20.2.2 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

20.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m. 

20.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 20.2 voor het 

bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen, mits advies is 

verkregen van de beheerder van de waterkering. 

20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

20.4.1 Verbod 

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

gezag op de in artikel 20.1 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, parkeervoor-

zieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen; 

d het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of com-

municatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en ap-

paratuur; 

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

aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtge-

wassen. 

20.4.2 Verlening 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen 

van de beheerder van de waterkering. 

20.4.3 Uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

b andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit-

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan-

gevraagde dan wel verleende vergunning. 



SAB 47  

 

3 Algemene regels  

Artikel 21 Anti-dubbeltelbepaling 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 

van latere bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 22 Algemene bouwregels 

22.1 Overschrijding bouwgrenzen 

22.1.1 De in het plan opgenomen regels ten aanzien van bouwgrenzen en bestemmings-

grenzen, zijn niet van toepassing voor wat betreft overschrijdingen met betrekking tot: 

a stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen; 

b plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, 

wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de 

voorgevelrooilijn niet meer dan 17 cm bedraagt; 

c gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, galerijen en 

luifels, mits zij de voorgevelrooilijn met niet meer dan 50 cm overschrijden; 

d balkons, mits zij de voorgevelrooilijn met niet meer dan 50 cm overschrijden; 

e ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de 

bouwgrens met niet meer dan 1 m overschrijden; 

f reclametoestellen en draagconstructies voor reclame mits zij de bouwgrens met 

niet meer dan 50 cm overschrijden; 

g hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrich-

tingen in geen enkele stand de voorgevelrooilijn met meer dan 1 m overschrijden; 

h Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een ge-

bouw, met dien verstande dat deze bouwwerken uitsluitend binnen een bouwvlak 

mogen worden opgericht en de voor dat gebouw toegestane maximale hoogte mo-

gen met niet meer dan 5 m overschrijden; 

i Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties 

mogen, met dien verstande dat deze bouwwerken niet hoger mogen zijn dan 3,50 

m en geen grotere oppervlakte mogen hebben dan 40% van de vloeroppervlakte 

van de bovenste laag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst; 

j Bergbezinkbasins (dan wel andere waterstaatkundige werken) ten behoeve van de 

opvang van water (waaronder rioolwater), met dien verstande dat deze bouwwer-

ken zowel boven- als ondergronds mogen worden gebouwd. 

22.1.2 Het verbod tot overschrijding van de maximale bouwhoogte van aan- en uitbouwen bij 

woningen, inclusief bedrijfswoningen, is niet van toepassing op overschrijdingen die 

ontstaan door de plaatsing van balustrades ten dienste van dakterrassen onder voor-

waarde dat: 

a het dakterras niet meer dan 1.50 m uit de achtergevel van de woning is gelegen; 

b de bouwhoogte van de balustrade rondom het terras niet meer dan 1.20 m be-

draagt.  
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22.2 Afwijken van de regels 

22.2.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 22.1 voor het 

overschrijden van de aangegeven bouwgrenzen met maximaal 1.50 m, indien het be-

treft: 

a overbouwingen ten dienste van de verbinding van twee gebouwen; 

b toegangen van bouwwerken; 

c stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen; 

d plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en 

schoorstenen; 

e gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 

f balkons en galerijen; 

g luifels, reclametoestellen en draagconstructies voor reclame; 

h hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen; 

i kelderingangen en kelderkoekoeken, met dien verstande dat de verticale bouw-

diepte niet meer dan 1.5 m onder maaiveld mag bedragen; 

j Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 22.1.1 

onder d ten aanzien van het overschrijden van de voorgevelrooilijn met 2.50 m ten 

behoeve van balkons. 

22.3 Ondergronds bouwen 

22.3.1 Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen op de verbeelding 

aangegeven bouwvlakken en binnen de direct omringende gronden, waar de bijbeho-

rende bouwwerken mogen worden opgericht, enkel onder de gebouwen die daar zijn 

of worden opgericht, met dien verstande dat ondergeschikte kelderingangen en kel-

derkoekoeken wel buiten de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen zijn 

toegestaan. Indien onder de bestemming is aangegeven dat ondergronds bouwen niet 

is toegestaan, mag niet ondergronds worden gebouwd. 

22.3.2 Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 

bepaalde in lid 22.3.1 onder a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de opper-

vlakte van bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende 

voorwaarden: 

a de verticale diepte van kelders bedraagt maximaal 3.50 m beneden peil; 

b een kelder mag, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, niet minder dan 

0.10 m onder het aansluitende afgewerkte terrein zijn gelegen; 

c de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt ten min-

ste 1 m; 

d kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel, met dien ver-

stande dat ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel zijn toege-

staan; 

e ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het bo-

vengronds gelegen gebouw worden gerealiseerd, tellen mee in de oppervlaktere-

geling voor bijgebouwen. 
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22.4 Vervangende bouwregel 

22.4.1 Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 

dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegela-

ten, maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 

afwijken van de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de betreffende be-

stemming, geldt dat:  

a bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mo-

gen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 

b bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mo-

gen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden; 

c ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de 

herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.  

22.4.2 Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opge-

nomen in dit plan niet van toepassing.  

Artikel 23 Algemene gebruiksregels 

23.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik in dit bestemmingsplan wordt in ieder geval begrepen het ge-

bruik van de gronden en bouwwerkenvoor: 

a seksinrichting of erotisch getinte horecaondernemingen; 

b opslag en verkoop van vuurwerk; 

c kamerverhuur. 

23.2 Aanvullende gebruiksregels ten aanzien van horeca 

23.2.1 De gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van horeca binnen het 

plangebied mag niet meer bedragen dat is aangegeven in onderstaande tabel: 

 

Horecacategorie Bebouwde oppervlakte in m
2
 

Spijsverstrekkers 

Dag 

207 

Spijsverstrekkers avond 236 

Maaltijdverstrekkers 751 

Drankverstrekkers 600 

 

23.2.2 Het aantal vestigingen van logies bedraagt maximaal 1. 

Artikel 24 Algemene afwijkingsregels 

24.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit bestemmings-

plan voor: 

a het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken geen 

gebouwen zijnde ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een boven-

grondse inhoud van maximaal 75 m³ en een goothoogte van maximaal 4 m; 

b afwijkingen van maten (waaronder percentages) met niet meer dan 15 %; 

c overschrijdingen van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover 

dat van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel 
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voor zover dat noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het ter-

rein; de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag 

niet meer dan 15 % worden vergroot; 

d de bouw van reclameobjecten met inbegrip van aankondigingsborden, reclame-

masten, gevel- en lichtreclames en gebouwenaanduidingen met dien verstande dat 

de reclameborden geen onevenredig afbreuk doen aan de ruimtelijke situatie en de 

beeldkwaliteit ter plaatse; 

e het oprichten van masten en installaties ten behoeve van (te-

le)communicatiedoeleinden tot een bouwhoogte van maximaal 40 m waarbij het 

beleid gericht is op het combineren van deze voorzieningen, met bestaande of 

nieuw op te richten bebouwing en op een dusdanige situering dat geen onevenre-

dige afbreuk wordt gedaan aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit van het 

plangebied; 

f voor het gebruik van de gronden voor opslag en verkoop van vuurwerk na positief 

advies van de Veiligheid Regio Utrecht (VRU) of de opvolger van deze organisatie 

onder een andere naam; 

g het afwijken van parkeernormen zoals opgenomen in deze regels, indien redelij-

kerwijs niet kan worden voldaan aan de eis tot realisatie van parkeerplaatsen con-

form de voorgeschreven parkeernorm onder de voorwaarde dat met behulp van de 

parkeerbalans wordt aangetoond dat de parkeerbehoefte van gezamenlijke func-

ties in de omgeving ten allen tijde kan worden afgewikkeld op de reeds aanwezige 

of geplande beschikbare parkeergelegenheid. 

24.2 Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 24.1 wordt niet verleend, indien daardoor 

onevenredig afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de ingevolge de bestemming 

gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 

24.3 De bevoegdheid als bedoeld in lid 24.1 mag niet cumulatief worden gebruikt ten op-

zichte van een eerder verleende omgevingsvergunning. 

Artikel 25 Algemene wijzigingsregels  

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, onder a 

Wet ruimtelijke ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking 

heeft op:  

a het oprichten van niet voor bewoning bestemde bebouwing ten dienste van (open-

bare) nutsvoorzieningen met een bovengrondse inhoud van maximaal 150 m³ en 

een goothoogte van maximaal 4 m voor zover niet mogelijk op basis van artikel 

24.1 onder a;  

b het wijzigen van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken, zoals opge-

nomen in deze regels, met niet meer dan 30%, mits hierdoor geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit;  

c het wijzigen van de ligging van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen, 

mits hieraan behoefte bestaat en zulks het belang van een goede ruimtelijke ont-

wikkeling van het in het plan begrepen gebied niet schaadt, én zodanig, dat: 

1 de geldende oppervlakte van de bij de wijziging betrokken vlakken met niet 

meer dan 15 % wordt verkleind of vergroot, en  

2 geen van de grenzen met meer dan 15 meter wordt verschoven.  
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 26 Overgangsrecht 

26.1 Overgangsrecht bouwwerken 

26.1.1 Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-

wezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsver-

gunning 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 ver-

anderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

26.1.2 Afwijking 

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 

26.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 

bouwwerk als bedoeld in artikel 26.1.1 met maximaal 10%. 

26.1.3 Uitzondering 

Artikel 26.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijd-

stip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 

26.2 Overgangsrecht gebruik 

26.2.1 Algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

26.2.2 Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 

26.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

26.2.3 Onderbroken gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 26.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

26.2.4 Uitzondering 

Artikel 26.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 
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Artikel 27 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Breukelen 

Centrum’. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ………………. 

 

 

De voorzitter,  De griffier, 

 

 

 

 

………………  ……………… 
 
 



 

 

 

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 

SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

      

18 14 - Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont   

182 141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

      

20 16 - Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, 

kurk e.d. 

  

205 162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

      

22 58 - Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen 

media 

  

2222.6 18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

2223 1814 A Grafische afwerking 1 

2223 1814 B Binderijen 2 

2224 1813   Grafische reproductie en zetten 2 

2225 1814   Overige grafische activiteiten 2 

223 182   Reproductiebedrijven opgenomen media 1 

     

24 20 - Vervaardiging van chemische producten   

2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:   

2442 2120 2  verbandmiddelenfabrieken 2 

      

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gips-

producten 

  

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:   

262, 263 232, 234 1  vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

      

30 26, 28, 33 - Vervaardiging van kantoormachines en computers   

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

      

31 26, 27, 33 - Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en 

benodigdh. 

  

316 293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 

      

33 26, 32, 33 - Vervaardiging van medische en optische apparaten en in-

strumenten 

  

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumen-

ten e.d. incl. reparatie 

2 

      

36 31 - Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.   

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m
2
 1 

362 321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

363 322   Muziekinstrumentenfabrieken 2 

      



 

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 

SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

45 41, 42, 43 - Bouwnijverheid   

45 41, 42, 43 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 2 

      

50 45, 47 - Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservice-

stations 

  

501, 502, 

504 

451, 452, 454   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 1 

5020.5 45205   Autowasserijen 2 

503, 504 453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 

     

51 46 - Groothandel en handelsbemiddeling   

511 461   Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

5122 4622   Grth in bloemen en planten 2 

5134 4634   Grth in dranken 2 

5135 4635   Grth in tabaksproducten 2 

5136 4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

5137 4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

5138, 5139 4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

514 464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 2 

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:   

5148.7 46499 1  consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2 

5148.7 46499 5  munitie 2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   

5153 4673 2  algemeen: b.o. <= 2000 m² 2 

5153.4 46735 4 Zand en grind:   

5153.4 46735 6  algemeen: b.o. <= 200 m²  2 

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

5154 4674 2  algemeen: b.o. < = 2.000 m² 2 

5155.2 46752   Grth in kunstmeststoffen 2 

5156 4676   Grth in overige intermediaire goederen 2 

519 466, 469   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 

e.d. 

2 

      

60 49 - Vervoer over land   

6022 493   Taxibedrijven 2 

      

63 52 - Dienstverlening t.b.v. het vervoer   

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 

      

64 53 - Post en telecommunicatie   

641 531, 532   Post- en koeriersdiensten 2 

      

71 77 - Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roeren-   



 

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 

SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

de goederen 

711 7711   Personenautoverhuurbedrijven 2 

714 772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

      

72 62 - Computerservice- en informatietechnologie   

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

72 58, 63 B Datacentra 2 

      

73 72 - Speur- en ontwikkelingswerk   

731 721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

732 722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

     

74 63, 69tm71, 

73, 74, 77, 78, 

80tm82 

- Overige zakelijke dienstverlening   

7481.3 74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

     

93 96 - Overige dienstverlening   

9301.2 96012   Chemische wasserijen en ververijen 2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 2 

 

 





 

 

 

Bijlage 2 Parkeernormen 
 

Functie (eenheid)  

Parkeernorm per woning* min max 

Koop vanaf 120 m2  1.5 2.0 

Koop 70 - 120 m2 en huur boven 90 m2 1.3 1.5 

Koop 50 - 70 m2 en huur 40 - 90 m2 1.2 1.3 

Koop tot 50 m2 en huur tot 40 m2 0.8 1 

Serviceflat/ aanleunwoning 0.3 0.6 

Parkeernormen winkels   

wijk-, buurt- en dorpscentra (100m2 bvo) 3.0 4.5 

grootschalige detailhandel (100 m2 bvo)   

showroom (auto's boten e.d.) (100m2 bvo) 1.0 1.2 

Parkeernormen werkgelegenheid *   

(commerciële) dienstverlening (kantoren met ba-

liefunctie) [100 m2 bvo]  
2.3 2.5 

kantoren zonder baliefunctie [100 m2 bvo]  1.2 2.0 

arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven 

(loods, opslag, groothandel, transportbedrijf, e.d) 

[100 m2 bvo]  

0.5 0.6 

arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven 

(industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats, 

en dergelijke) [100 m2 bvo]  

1.2 1.7 

bedrijfsverzamelgebouw [100 m2 bvo]  0.8 1.7 

Parkeernormen horecagelegenheden    

café/bar/discotheek/cafetaria [100 m2 bvo]  5.0 7.0 

restaurant [100 m2 bvo]  10.0 12.0 

hotel [per kamer]  0.5 1.5 

Parkeernormen sociaal- culturele voorzienin-

gen  
  

museum [100 m2 bvo]  0.5 0.7 

bibliotheek [100 m2 bvo]  0.5 0.7 

bioscoop/theater/schouwburg [per zitplaats]  0.2 0.3 

sociaal-cultureel centrum/wijkgebouw [100 m2 

bvo]  
2.0 4.0 

Parkeernormen sportvoorzieningen    

sporthal (binnen) [100 m2 bvo]  1.7 2.2 

sportveld (buiten) [ha netto terrein]  13.0 27.0 

dansstudio/sportschool [100 m2 bvo]  3.0 4.0 

squashbanen [per baan]  1.0 2.0 

tennisbanen [per baan]  2.0 3.0 

golfbaan [per hole]   

bowlingbaan/biljartzaal [baan/tafel]  1.5 2.5 

stadion [zitplaats]  0.04 0.2 



 

zwembad [100 m² oppervlakte bassin]  8.0 10.0 

manege (box)   

Parkeernormen zorgvoorzieningen   

verpleeg-/verzorgingstehuis [wooneenheid]  0.5 0.7 

arts/maatschap/therapeut/consultatiebureau be-

handelkamer] 
1.5 2.0 

Parkeernormen onderwijsvoorzieningen    

beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO)  

[collegezaal] 
20.0 20.0 

beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO) 

[leslokaal]  
5.0 7.0 

voorbereidend dagonderwijs (Vwo, Havo, Vmbo)  

[leslokaal]  
0.5 1.0 

avondonderwijs [student]  0.5 1.0 

basisonderwijs [leslokaal] (exclusief Kiss & Ride)  0.5 1.0 

Creche /peuterspeelzaal / kinderdagverblijf [ar-

beidsplaats] (exclusief Kiss & Ride)  
0.6 0.8 

Parkeernormen overige voorzieningen    

evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw 

[100 m2 bvo]  
4.0 7.0 

themapark/pretpark [ha netto terrein]  4.0 12.0 

overdekte speeltuin/hal [100 m2 bvo]  3.0 12.0 

volkstuin [perceel]  0.3 0.3 

religiegebouw (kerk, moskee, en dergelijke) [per 

zitplaats] 
0.1 0.2 

    

*bij toevoeging atelier of werkunit worden de norm opgehoogd met 0,3. 

 


