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HOOFDSTU~ ~

Artikel

~

INLEIDENDE BEPALINGEN.

Begripsbepalingen.

a. het plan: het bestemmingsplan Wenum vervat
deel kaarten 1, 2 en 3 en deze voorschriften;

in

de

plankaart

b. bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten,
veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

SA-SS-lOO,

vernieuwen of

c. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of
ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met degrond verbonden is,
hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
d. aebouw: een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke,
of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

o

o~erdekte,

geheel

e. ander bouwwerk: een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
f. ander werk: een werk, geen bouwwerk Zijnde;
g. bebouwins: één of meer gebouwen enlof andere bouwwerken;
h. bebouwingssrens: een op de plankaart als zOdanig aangegeven lijn die niet
door bebouwing met gebouwen mag worden overschreden, behoudens overschrij
dingen die krachtens deze voorschriften zijn of kunnen worden toegestaan;
i. bebouwingsvlak:

een op de plankaart als zodanig aangegeven vlak, omsloten
door bebouwingsgrenzen;

j. hoofd/detailbestemmingsqrens:

de op de plankaart als zodanig
lijn die de grens vormt van een hoofd- of detailbestemming;

aangegeven

k. bouwlaag: een doorlo'pend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke,

of bij benadering op gelijke, hoogte liggende vloeren of balklagen;
( ~',

l. wonfng:

een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld
is voor de huisvesting van een zelfstandig wonend persoon of een samenwonen
de groep van personen;

11.

.l~

,

h(,~z..

bi jqebouw: een gebouw dat een functionele eenheid vormt met en dienstbaar
is aan een woning, waaronder in ieder geval begrepen een huishoudelijke
bergruimte, garage of hobbyruimte:

n. overkapping . :' een" overkapt ander bouwwerk niet zijnde een open constructie waarvoor
geen bouwvergunning is vereist als genoemd in de Woningwet;

o. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de
uitstalling ten verkoop, het verkopen enlof leveren van goederen aan
diegenen, die die goedereA kopen voor gebruik, verbruik of aanwending,
anders dan in de uitoefening van een beroeps of bedrijfsactiviteit;
",

p, bedri jfs/beheerderswoning: een woning welke een functionele binding heeft
met het bedrijf. instelling of inriChting, ten behoeve van beheer van enlof
toezicht op het bedrijf, de instelling of de inriChting;

3

q. agrarisch bedrijf: een bedrijf gericht op het voortbrengen van
door middel van het telen van gewassen enlof het houden van
pluimvee, waarop een bedrijfsmatige
op de markt gerichte
plaatsvindt, welke een wezenlijke bijdrage aan de inkomensvorming

produkten
vee enlof
produktie
levert.

r. grondgebonden agrarisch bedrijf: een agrarisch bedrijf dat overwegend afhan
kelijk is van de bij het bedrijf behorende gronden als agrarisch produktie
middel;
s. windturbine: een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de opwekking
van energiè door benutting van de windkracht;
t. niet-permanente verblfjfsrecreatie: verblijfsrecreatie in een kampeermiddel,
waarvan het ruimtegebruik van korte duur is, waaronder wordt verstaan het
innemen van een standplaats op hetzelfde terrein voor niet langer dan een
zomerseizoen (15 maart - 31 oktober);
u. permanente verblijfsrecreatie: verblijfsrecreatie in een kampeermiddel,
waarvan het ruimtegebruik een bestendig karakter draagt, waaronder wordt
verstaan het innemen van een standplaats op hetzelfde terrein voor langer
dan een zomerseizoen;

~")
'-;-.'

v. kampeermiddel:
a. een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan;
b. enig ander onderkomen en enig ander voertuig of gewezen voertuig of
gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde;
w. stacaravan: een kampeermiddel als bedoeld onder v, dat als bouwwerk moet
worden aangemerkt;
x. zomerhyis: een recreatiewoonverblijf, bedoeld voor niet-permanente bewoning;
y.

onderk~men: een Voor het verblijf geschikt - al dan niet aan zijn bestemming
onttrokken - vaar- en voertuig, ark of caravan, voor zover dezeldit niet als
bouwwerk is aan te merken, als ook een tent;

Artikel 1.2.

Wijze van meten en berekenen

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten en berekend:
a. grondoppervlakte van gebouw.en: (boven de begane grondvloer),
buitenwerkse gevel vlakken enlof harten van scheidsmuren;

"

b. vloeroppervlakte:
scheidsmuren;

tussen

de

buitenwerkse

gevelvlakken

enlof

tussen

harten

de

van

c. goothooste c.g. hooste van .gebouwen: de hoogte in meters (uitgezonderd
onde,·geschi.kte delen, waaronder in ieder geval begrepen een schoorsteen of
liftkoker) gemeten vanaf het aan het gebouw aansluitende afgewerkte terrein,
met dien verstande dat in geaccidenteerd .. terrein gemeten wordt vanaf het
niveau, bepaald dQor het afgewerkte terrein, dat aansluit aan de naar de weg
gekeerde gevel;
d. inhoud van gebouwen: boven maaiveld' tusEen de buitenwerkse gevelvlakken,
dakvlakken en harten van scheidsmuren;

o
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e. hoogte van andere bouwwerken: de hoogte in meters, gemeten vanaf het aan
di t ande!"e bouwwerk aanslui tende afgewerkte terrein, danwel het aan het
andere bouwwerk aansluitende gebouw;
f. bebouwingspercentage: de in procenten uitgedrukte verhouding van de
oppervlakte van de bebouwing in een bebouwfngsvlak tot de oppervlakte van
dat bebouwingsvlak, per kavel gemeten.

Artikel 1.3.

Dubbeltelbepaljng

Grond die in aanmerking moest worden genomen bij een verleende bouwvergunning
mag, behoudens intrekking van die bouwvergunning, niet nog eens bij de
verlening van een nieuwe bouwvergunning in aanmerking worden genomen.

Artikel 1.4.

:0

Afdekking van gebouwen

1. Waar in het plan een maximale goothoogte h aangegeven di ent het gebouw
boven die hoogte te. worden afgedekt met hellende dakvlakken, waarvan de
helling rilet meer mag bedragen dan 60 graden, met dien verstande dat:
a. tussen de toegestane (denkbeeldige) dakvlakk:en met een hell ing van 60
graden en de voorgeschreven maximale goothoogte ook platte afdekkingen,
dakvlakken met een hell ing van meer dan 60 graden en rechtopstaande
gevelconstructies zijn toegestaan;
b. geringe overschrijding van de (denkbeeldige) 60 gradenlijn is toegestaan
door !lIedeelten van ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval
begrepen dakkapellen en schoorstenen.
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien
van de nokrichting van gebouwen voor zover dit noodzakelijk is in verband
met het stedebouwkundig beeld zoals dat door het aangeven van een goothoogte
en/of hoogte is beoogd.

r\"

3. Burgemeester en wethouders zOn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in het eerste lid, mits het in het plan door het aangeven van een
!lIoothoogte en/of hoogte beoogde stedebouwkundige beeld niet wordt geschaad.

"

..

"
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HOOFDSTUK 2.

VOORSCHRIFTEN OMTRENT BEBOUYING EN ANDER GEBRUIK VAN DE
GROND.

Artikel 2.1.

Hoofdbestemmingen.

1. De op de plankaart als -LANDELIJK GEBIED MET LANDSCHAPS- EN NATUURYAARDEN
aangewezen grond is bestemd voor:
a. behoud, herstel en ontwikkeling van aanwezige en potentiële landschaps·
en natuurwaarden;
b. behoud en herstel van cultuurhistorische waarden;
c. de uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf c.q. niet·of niet
geheel bedrijfsmatig grondgebonden agrarisch gebruik;
d. recreatief gebruik, voorzover in het plan aangegeven;
e. instandhouding van aanwezige verkeersvoorzieningen.
Beschrijving in hoofdli jnen
Het voornaamste instrument dat zal worden gehanteerd om landschaps·, natuur
en cultuurhistorische waarden, zoals aangegeven op plankaart 3, te bescher
men is het aanlegvergunningenstelsel.
Aanvragen om een aanlegvergunning zullen worden afgewogen tegen de ter
plaatse aanwezige cultuurhistorische,
geomorfologische of ecologische
kwaliteiten.
Ten behoeve van het herstel en de ontwi kkel i ng van genoelllde waarden za l
worden gestreefd naar het opstellen van een landinr~chtingsplan (aanwijzing
Relatienotagebied) en zullen voorwaarden voor een goed beheer van het
landgoed HDe Rotterdamse Kopermolen" worden geboden.
0111 de landschappelijke kwaliteiten zoveel mogelijk in tact te laten is het
gewenst de (grondgebonden) agrarische activiteiten te stimuleren. Daar de
grond bij particuliere woningen in dit gebied vaak een aanzienlijke
oppervlakte heeft wordt hier in beginsel een beleid voorgestaan dat
gunstiger voorwaarden schept voor niet uitsluitend bedrijfsmatig agrarisch
gebruik, door de mogelijkheid in bepaalde gevallen via vrijstelling een
ruimer oppervlakte aan stalruimte, toe te staan bij woningen.
Voor de niet·agrarische bedrijvigheid wordt een beleid. van concentratie
voorgestaan, waarbij visuele inpassing in het landschap wordt nagestreefd.
De uitbreidingsmogelijkheden zijn tegen het hoofdbelang van dit gebied
afgewogen. In het algemeen zijn deze beperkt gehouden.

"

Binnen de op de plankaart aangegeven aan~egvergunningszones kan de aanleg
van recreatieve voet-, fiets- en ruiterpad~n, met bijbehorende voorzieningen
(waaronder mede begrepen picknickplaatsen) met een aanlegvergunning worden
toegestaan. Bij de tracébepaling moeten belangrijke cultuurhistorische,
geomorfol~gische
of ecologische waarden zoveel mogelijk worden ontzien.
Zonodig worden voorwaarden ge~teld ter bescherming van deze waarden.
De Wenumse- \tatermolen heeft betekenis voor het buurt- en verenigingsleven
met een dagrecreatief accent. Versterk!ng van de buurtfunctie wordt
voorgestaan. Vers~erking van het dagrecreatief accent is mogelijk, mits het
niet gaat overheersen. Museale functies zijn eveneens toelaatbaar, evenals
educatieve elementen. Omwille van een samenhangend beeld van het gehele
complex en voor het kunnen creëren' van voldoende parkeergelegenheid zal
herinrichting van het terrein worden nagestreefd.

r')
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2. De op de plankaart als -LA.DELIJK GEBIED "ET AGRARISCHE PRIORITEIT
aangewezen grond is bestemd voor:
a. de uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf en in bedrijfsge
bouwen op een agrarisch bouwperceel, het niet-grondgebonden agrarisch
bedrijf;
b. behoud en ontwikkeling van aanwezige landschapswaarden;
c. instandhouding van aanwezige verkeersvoorzieningen.
Beschrijving in hoofdlijnen

0,

Het beleid is hier primair gericht op het behoud van ontwikkeling van de
agrarische functie.
Teneinde intensieve agrarische bedrijfsvormen, die schade kunnen toebrengen
aan het landschap en het mrlieu, zoals fokkerijen en mesterijen van ee~den,
ganzen en kalkoenen, te weren is bepaald dat het niet-grondgebonden
agrarisch bedrijf alleen in bedrijfsgebouwen op een agrarisch bouwperceel is
toegestaan. Op deze wijze is een optimale bedrijfsvoering mogelijk, terwijl
de belangen van landschap ~n.at1~~}den beschermd.
Het agrarisch grondgebruf..k.__wordt beschouwd als wezenl i jk onderdeel van de
functie van het gebied. Op plaatsen waar belangri jke landschaps- en
natuurwaarden aanwezig zijn (in aanlegvergunningszones) is het agrarisch
belang (ondanks de hoofdbestemming "agrarische prioriteit") echter onderge
schikt aan het belang van handhaving van die waarden en zal onevenredige
,aantasting daarvan zoveel mogelijk worden voorkomen.
3. De op de plankaart als -LA.OELIJK GEBIED "ET GE"E.GDE VOON- EN VERKfUNCTIE
aangewezen grond is bestemd voor:
a. behoud van de bestaande woonfunctie en versterking van die woonfunctie
daar waar dat krachtens het plan, door middel van een wijzigingsbevoegd
heid ex artikel 11 WRO, kan worden toegelaten:
b. bedrijfs- en maatschappelijke doeLeinden die krachtens het plan toelaat
baar zijn;
c. behoud van aanwezige landschapswaarden;
d. instandhouding van aanwezige verkeersvoorzieningen.

"

Beschri jving in hoofdl i jnen
Het beleid richt zich op handhaving van de specifieke vorm van landelijk
wonen in de buurtschap Wenum. Uitsluitend ter handhaving en versterking van
de buurtschap wordt de bouw van 20 huurwoningen in de sociale sector
nagestreefd, die zijn bestèmd voor economisch enlof sociaal aan de buurt
schap gebonden personen. Deze woningen zullen
na verwervi ng door de
gemeente van de benodigde grond - met toepassing an de wijzigingsprocedure
als bedoeld in artikel 4.2. worden gerealiseerd. Bij de wijZiging zal zoveel
mogelijk rekening worden geh~uden met de in het gebied aanwezige landschaps
waarden (beekdalzone).
Tevens zal bij de wijziging 'een hoog~t toelaatbare geluidsbelasting voor de
woningen 1n acht worden genomen van 55 dB(A) (met toepassing van artikel 83
Wet Geluidhinder).
De woningen zullen in beginsel worden uit'gevoerd in het type twee onder één
kap. Waar zulks landschappelijk aanvaardbaar is zullen ook drieslagen
mogelijk zijn. De bepalingen van artikel 2.3. zijn van overeenkomstige

'

toepass;ng~
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en wethouders zijn, op grond van artikel 4.2., bevoegd het plan
te wi jzigen ten behoeve van de bouw van een winkel van lokaal verzorgende
aard in de buurtschap Wenum, zulks door het aangeven van de deta; lbestem'
ming IIdetailhandel". Uitgangspunt bij de wijziging is dat de winkel (annex
woning) wordt ondergebracht in een bestaand woon- of bedrijfspand.
Sur~emeester

Voor het stadsrandgebied richt het beleid zich op het behoud van het
gemengde woon-werkkarakter. De bestaande afwisseling tussen bebouwde en
onbebouwde percelen, die mede bepalend zijn voor dit karakter dient behouden
te blijven. De onbebouwde grond - tuinen en erven - buiten de detailbestem
mlng/bouwvlak vallen primair onder de hoofdbestemming.
In de gebieden met deze hoofdbestemming geldt, dat ook perceelsgedeelten bij
woningen buiten de detailbestemming/het bouwvlak ten dienste van het wonen
mogen worden gebruikt (tuin, moestuin, weide voor pony's e.d.).
Bedrijfsactiviteiten mogen uitsluitend plaatsvinden binnen het aangegeven
detailbestemmingsvlak.

(J'

Gelet op de aard van dit gebied en conflictmogelijkheden met de woonfunctie
zijn verdergaande agrarische ontwikkelingen niet mogelijk.
Bij de beoordeling van verzoeken om vrijstelling voor het gebruik van
bijgebouwen bij woningen ten behoeve van opslag en/of werkruimte voor lichte
ambachtelijke bedrijfsfunctfes als bedoeld in artikel 3.2., lid 7, zal
worden gelet op de situering van het bijgebouw ten opzichte van aangrenzende
of nabijgelegen woonbebouwing en op de vraag of het woongenot door die
bedrijfsfunctfe onevenredig zal kunnen geschaad. T.b.v. laatstgenoemde
beoordeling zat zonodig het advies van de Inspecteur van de Volksgezondheid
voor de Mi lieuhygiëne worden ingewonnen. Tevens kunnen nadere voorwaarden
worden gesteld.
4. De op de plankaart als -LAIDELIU GEIIED OVEIGAICSZOIE- aangewezen
grond is bestemd voor:
a. behoud van de bestaande woonfunctie;
b. uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf c.q. niet-of niet
geheel bedrijfsmatfg grondengebonden agrarisch gebruik;
c. kwekerijen en hippische doeleinden;
d. behoud van aanwezige landschapswaarden:
e. instandhouding van aanwezige verkeersvoorzieningen.
Beschrijving in hoofdlijnen
Het beleid is gericht op het zoveel mogelijk behouden van het open karakter
van dit gebied.

"

Gezien het grond- en ruimtegebruik heeft de woonbestemming in bepaalde
gevallen een verruimde reg~ling voor agrarische gerichte gebouwen bij
woningen, .zodat evenals in het gebied met landschaps- en natuurwaarden
betere voor~!arden worden gegeven voor grondgebonden agrarische activiteiten
als nevenberoep of in de hobby-sfeer.
Binnen het kader van deze hoofdbestemming is gebruik van gronden mogelijk
voor op he~ landelijk gebied, georiënteerde semi-agrarische bedrijfsactivi
teiten, als kwekerijen en buitenmaneges. Gebouwen zijn alleen binnen een
toegekend bestemmings/bebouwingsvlak mogelijk.

~ ..
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Grond bij woningen buiten de detailbestemming mag hier mede ten dienste van
het wonen worden gebruikt (tuin, moestuin, weide voor pony's e.d.).
5. Beschrilving +n hoofdlilnen van toepassing op alle hoofdbestemmingen
Voningbouil
Tenei nde het open karakter van het pl angebi ed ni et verder aan te tasten en
eventuele conflictsituaties. me~ agrarische of andere funct i es te voorkomen
wordt uitbreiding van het aantal particuliere wonfngen niét toegestaan.
Bij het aangeven van de formules voor het max. aantal te bouwen woningen binnen
een bebouwingsvlak is uitgegaan van de geïnventariseerde bestaande woningen,
zoals aangegeven op kaart 3. Bi j eventuele herbo.uw mag een andere plaats binnen
het desbetreffende perceel worden gekozen met inachtneming van de bepalingen
van a:'tikel 2.3.
Bedrijven

"0
....

";

r.

(\~"'~'

In overeenstemMing met het gangbare beleid voor het buitengebied worden
bestaande bedrijven, die verspreid over het plangebied voorkomen, van een op
~et bedrijf afgestemde bestemming voorzien met de mogelijkheid bij bedrijfsbe
eindiging om te schakelen naar een aantal nadere
in de voorschriften
aa~gegeven - bedrijfsvormen.
Verkeersvoorzieningen
D,~ wegen in het plangebied zijn nie·t gedetailleerd op de plankaart aangegeven.
V,or all~ wegen geldt dat deze, overeenkomstig de hoofdbestemming, als zodanig
:n stand mog,n worden gehouden. Hieronder moet worden verstaan dat deze wegen
~~n maximale rijbaanbreedte mogen hebben van 5 meter. Voor op het mowent van
jnrvisielegging van dit plan bestaande wegen die een grotere breedte hebben,
geldt die breedte als maximum. Van de belangrijkste weg in het plangebied . de
Zwolse~eg . die op grond van de Wet Geluidshinder een geluidsz6ne heeft, I~ een
dwarsprofiel op de plankaart aangegeven.

., -.:.
.....

(

"

Agrarische bedrijven/agrarische hulpbedrijven
-/

Voor zover de bedrijfsuitkomsten aanleiding geven tot een andere bedrijfsopzet
is het mogelijk het plan (conform artikel 4.2.) te wijzigen ten behoeve van h~t
u i toefenen van een agrari sche hu l p/nevenbedr ij f op een ag ra ri sch bouwperceel
als hoofd- en nevenfunctie. Wanneer het agrarisch bedrijf in zijn geheel wordt
omgezet in een agrarisch hu(p/nevenbedrijf zijn burgemeester en wethouders
bevoegd bij de wijziging het agrarisch bouwperceel om te zetten in een bQuwvlak
van beperkter afmetingen, geconcentreerd rond de bestaande bedrijfsbebouwing.
Bij een combinatie van beide bedrijfsvormen wordt bij de wijziging de bouw van
een extra bedri jfswoni~g met bi jgebouwen op grond van de detai lbestemmi ng
"Agrarische hulp/nevenbedrijf" uitgesloten.

9

Artikel

~

Detailbestemminsen

1. Voor zover op de plankaart binnen een hoofdbestemming tevens een detailbe

stemming is aangegeven, dan wel krachtens artikel 4.2. wordt toegekend, is
de gro~d mede bestemd voor de daarbij aangegeven doeleinden.

2. De bij een detatlbestemming toegelaten bebouwing moet voldoen aan
aanwijzingen op de plankaart, alsmede aan het bepaalde in artikel 2.3.

de

i het gebruik van grond binnen een detaf lbestemming 1I0eun primai r de
voorschriften behorende bi j die detaflbestemmfng in acht worden genomen.
Voor zover krachtens de hoofdbesteuing cultuurhistorische, landschaps- en
natuurwaarden Iloeten worden b.houden, wordt daarmed. bij h.t verlenen van
een bouwvergunning of vrijstelting rekening gehouden, overeenkomstig de
bepaUn,gen van het plan.

3. ai

4. Doeleindenomschrfj
ving detailbestemming:

(lI.t daarbij b.hor.nde gebouwen en ander. bouww.r
k.n, voorzover in artikel 2.3 toegestaan).

WOONDOELEINDEN

Woning.n: het .ax. aantal fs in het bebouwingsvlak
aangegeven

BEDRrJFSDOELEJNDEN

A.bachtelijk. hand.ls- en verzorg.nde bedrijven,
niet zijnde d.tailhandelsb.drijven • tenzij met
een * aangegeven v.w.b. de o.schreven artikelen 
.et nader aang.duide bedrijfstyperfng_

Al!toh.drijf*
Auto~edrijf*/Slop.rij

carav.nb.driJf
Garag.b.d,.. ij f
Grandv.rz.tbedrijf
Hand.lab.drijf in
machines, ij~.rwaren,
g~reedschappe~, tuinartf
k.l.n*
Handelsbedrijf In sponprijzen
Houty~rwerkend

bedliiflbedrijf voor

hootbescherrninQ en

ongediertebestriiding

rnstallati.b.drijf
':erllf sbedr ij f

"

INDUSTRIE

AGRARISCH
OR! JF

Bij bedrljfsbeiindiging zijn tevens toegestaan
bedrijven voor het vervaardigen, bewerken of
repareren van aardewerk, drukwerk, ed.l ••talen,
hout, kaarsen, kleding, kunstnijverheidsartikelen.
rijwi.l.n, schoenen, speelgoed en uurwerken;
instaltatieb.drijven van etectronfsche/electro
technische apparatuur, centrale verwarllfng,
isol.ring en sanitair, schilders/glashandelsbe·
drijven, autorijscholen en schoon.aakbedrijven.,
alsmede, ••t vrijst.lling van burg••••st.r .n
w.thouders - na ingewonn.n advi.s van d. r.gfonaat
inspect.ur van d. Volksg.zondheid voor d.
Mfli.uhygiëne - andere dan g.no••de, qua milieube
lasting geh.et of vrijwel geheel gelijk te stellen
bedrijv.n of .ind.r .ilieubelastende bedrijven,
.~t dien verstande dat een auto- of caravanhand.l
c.q. opslag of sloopbedrijf is ui~gesloten.

f),·
r'

(0

produktie· en handelsbedrijf, ni~t zijnde
detailhandelsbedrijf, in de metaalverwerkende
sector.

HUL~/NEVENaE

Agrarisch loonwerkersbedrijf, veehandelsb.drijf
niet 1fjnd~ veewaag-, v•• - .n m.lktransportb.drijf
en landbouwmechanisatiebedrfjf.

j

I.
!

10

Instellingen voor religie, educatie, maatschappe
lijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en
recreatie, verenigingsleven.

MAATSCHAPPHIJKE
DOELEINDEN

~ERBLIJFSkECRE~TI~

R.P.
R.N.

Permanente verblijfsrecreatie
Niet-permanente verblijfsrecreatie

VERBLIJFSR~CRE~TIE

R.P.-Z

Permanente verblijfsrecreatie tevens in zomerhui
zen.
in een daartoe ingericht gebouw.

DETAILHANDEL

Detailhande~

KAIot'l'OJR

Administratieve doeleinden in een daartoe
ingericht gebouw •

.'
.'l

Hotel-restaurant-cafébedrijf

HQ!(ECA

o

(
,I

IC·W:~EJn

J

v-,

Bedrijf voor het kweken en verkopen van tuinbouw
produkten

SPORiVOO~ZIENINGEN

Grond voor alle sportdoeleinden waaronder
hippische sport, met uitzondering van gemotori
seerde sporten.

VERKOOPPUNT MOTORBRAND
STOi'FEN

Inrichting voor aflevering van motorbrandstoffen,
waaronder L.P.G., annex autoservicestation.

GROENVOORZIENINGEN

Grond bestemd voor afschermende beplanting,
alsmede paden.

AGRARI~C~

BOUWPERCEEL

Bebouwingsvlak voor een agrarisch bedrijf.

c/

"

•

.11

Artikel 2.3. Regels voor het bouwen
aebouwing Is slechts toegestaan voor zover die overeenkomt met onderstaand schema en de daarbij b~jzondere bepalingen. Bebouwing mag
alleen worden opgericht binnen een bebouwingsvlak,. tenzij tn deze voorschriften anders is bepaald. De voorgevel van een op te
richten woning, bedrljfs/beheerderswoning, moet in de !ijn van het bebouwingsvlak die naar de wegzijde is gekeerd, worden geplaatst,
behoudens vrljste'llna door burgemeester en wethouders, indien het stedebouwkundig beeld niet wordt geschaad.
~

Bestemming

Bebouwing

Bebouwlngs
percentages

Aantal
max.

Grondopp.
max.

Goot
hoogte
max.

Hoogte

Bijzondere bepalingen

max.

------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------

5 m

Agrarische bedrljfs-·
gebouwen

Alt e hpq1.à.:.

bestemmingen:

Agrarische bedrijfs
woning

150
1 per
bebouwings
vlak

a I Jaebouwen + overkappingen
biJ agrarische bedriJfs
woning

lil I

100 m2xx

"'",

Een tweede dienstwoning kan worden
toegestaan als deze blijkens een
advies van de provinciale dienst
landinrichting en landbouw nodig is
voor een doelmatige becfrijfsvoerlng

4 m

3 m

Silo's bi j een 'agrari sch
bedr ij f

15 m

Andere bouwwerken biJ een
agrarisCh bedr t jf

a mX
75 mi 'to

Melkstallen, schuil
gelegenheden behorend
bij een agrarisch bedrijf
but ten het bouwperceel

Burgemeester en w~thouáers (b • • n w.)
kunnen nadere eisen ~tellen t.a.v. de
plaats wan deze ge_o~w.~. ~.v:~.

4 m

taal per
bedrf jf

landsc~èppellJke belan~en

Andere bouwwerken
buiten detailbestemmingen

()

~,5

m

met vrijstelling tot 2 m,
aanvaardbaar of
Inpasbaar door het stellen van een'
nadere eis t.a.v. de plaats doar b.
en w.
straatmeubilair is niet aan deze

"ekw~r~1n

mita

)
'--"

'lil;;d8c:h~ppelijk

hoogtebepaling gebonden.

IJ..

C)

~

Bt'stemming

aebouwing

8ebouwingll
percentagel

Aantal
max.

Gror:d
opp.
max.

Goot
hoogte
max.

Bijzondere bepalingen

Hoogte

-.....

.ax.

.._---------

------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------_

Detailbestemmlnsen:
Uoondoelein
den (lol)

Woning

zie for
150
mule plan
kaart

81 Jgebouwen + overkappingen

lil'

'90 m2 xx

, ,m

3 •
J
)

2 .x

Andere bouwwerken

, mex. 15
A4

111.

oppelVlakle van de bij de woolnij u..!';oóende grrmd vOO! niel meer dan 113 deel WOIdI

JUw<! meI bijgebouwen en overkapPll1Qen. meI dien verslande dat. in alwijking hlervan.

..te h.

bil

,ti woning een gezamenlijke oppel'lllak<~ van 20 m2 aan bijgebouwen en ovedlappingen in
ieder geval is loege~'aan,
'
St !gemeester en welhoudtlfS kunnen vnjSlelung vederlen van genoemd maximum ven 113 deel
101 maximaal 50% van de grond bij een woninfl. milS lUI.'<s mil! hel oog op hel stedebouwkun
dige -ol landschappelijke beeld aanvaardbaar is.
Burgemeesler en welhoudelS zijn bevoegd nadare aisen la alalIen lan aanzien van de silue·
ring en oppel'lllakle per bouwwerk. zulks lan behOeve ven hel in hel plan beoogde sl8debO,JW
kundige- OIlandscheppelijke baeld.

-_.~

-Voor zover een woning op bet tijd
stip van tervlalelegglng van dit
plan een grotera oppervlakte heeft,
geldt die oppervlakte ala maximuM.
-Aan die &IJde(n) waar het bebou
~
wlngsvlak I. begrenad door een on~r/
broken lijn kunnen b. en w. d.II/~.
vrijstelling tQe.ta~n dat blj,'bouwen
en stalruimten bul~.n het b.·
bouwingivlak worden opgericht.
-D.m.V. een nadere
kan d. plae!.
van gebouwen, bi jgc;"ouwen en
at.lrulaten nader donr b. en w.
worden a.ngegeven.
-In gebieden .et de hoofdbe.tem.lr.~
ala bedoeld In art.2.1, sub 1 en "
kunnen b. en w. bovendien liet vrijstelling
toest.an dat 50 11' extra
stalrui~te wordt gebouwd, lIita bij de
woning een aan.e~.es~oten oppervlakte
grond behoort vin Illnl.aal 1 ha.
-Slj de bouw van woningen dient een
afstand tot de I zlljdelln,,,e perceels·
grens In ac~t te worden genomen van
minimaal 2,5 Illeter •

,I.

... "-,,.

"

/

J

,~

---~._---------------------------------~-------Bestemming
Bebouwing
Bebouwil.
percentages

Aantal
malt.

Grond
opp.
max.

Goot

Hoo9l~

hoogte
malt.

malt.

Bijzondere bepalingen

---------------------------------------------------------------------_.._---------------------------------------------------------
6edrijfsdoel
einden (8)

Bedrijfsgebouwen

5 m

In afwijking hiervan geldt voor een
garagebedrijf (Bg) ,alsmede~
, le

150 mi

4 m

autobedrijf*jsloperij (B.as)

100 m2 xx

3 m

Confor ..
plankaart

Bedr i j fswon' ng

1 per

beb.vl.
Bij gebouwen + overkappingen
bij bedrijfswoning

een malt. hoogte van 8 m voor

Andere bouwwerken

3

J

herz..

bedrijfsgebo~wen

III X

"~

Industrie (I)

Bedrijfsgebouwen

Confor.
plankIIrt

3 m

Andere bouwwerken

Agrerlsch
hUlp/neven
bedrf Jf
(Ah)

Bedrijfsgebouwen

8e~r

I Jfswoni ng

Andere bouwwerken

5

Conform
plankaart
1 per
beb.vl.

Bij gebouwen + overkappingen
bij bedrljfs'
woning

--"'~-'-'~""-~'"

B. en w. kunnen,na ontvarygst ~an een verkIn
ring van geen bezwaar van gedeputeerde stat~r
voor perceel Zwolseweg 480 vrijstelling ver
lenen van de max. toegestane bebouwing met
ten hoogste 1400 mi, wanneer dit voor de ont
wikkeling van het op het moment Van tervisie
legging van het ontwerpplan aanwezige bed~ijf
dient en mits een masterplan voor de bedr;j fs
oplet wordt overgelegd ter toetsing aan d~
doelstellingen van het plangebied. Art. '.1,
lid c., Is v.w.b. oppervlakte van bebouwing
en bebouwingspercentage ult~esloten.

8 111

o

111

150 mi

4 m

100 m2 xx

3 m

/;/

V
3 rn

1'1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestemming
Bebouwing
Hoogte
Bijzondere bepalingen
Bebouwlngs
Goot
Aantal
Grond
percentages
max.

Maatschappe
lijke doel
einden (MD)

BI Jbehorende
gebouwen

hoogte
max.

opp.
max.

Conform
planhart

Beheerderswoning

5 m

1 per
beb.vl.

150

m'

4 m

100 m2 xx 3 m

BI hlebouwen + ovelkappingen
bij beheerderswoning

3 mX

Andere bouwwerken

Permanente ver
blijfsrecreatle:

Beelr I j fawoni ng

Conform
plankaart

1 per
beb.vl.

Bijgebouwen + ovelkappmgen
bIJ bedrijfswoning

150

m'

4 m

100 m2 xx 3 m

4 m

Verzorgende gebouwen

3 mX

Andere bouwwerken

Niet-permanente
Bedrijfswoning
verblijfsrecreatie

max.

Conform
plankaart

Bij gebouwen + ovelkappingen
bij bedrijfswoning

.0

1 per
beb.vl.

150 m'

4 m

100 m2 xx

3

.~

Wanneer geen bebouwingspercentage is
aangegeven, Is geen bedrfjfswoning
toegestaan

111

C)

,

I!)

,0

~
,-",.

Bestemming

Grond
opp.
max.

Goot
hoogte
max.

60 m'

4 m

150 m'

4 m

Si j gebouwen + overkappingen
bij bedrijfswoning

100 m2 xx

:5 m

Stacaravans

35 m'

Bebouwing

BebouwIng.
percentages

Aanul
max.

Permanente verblijfsrecreatie
tevens in zomer
hui zen

Zomerhuizen
incl. bergruimte

Conform
plankaart

Bedri jfswoning

1 per
beb.vl.

Vinkel annex woning

200

Bij gebouwen + overkappingen
bij bedrijfswoning

m'

Kantoorgebouw

max.

100 m2 xx

6 m
3

m

3 mX

Andere bouwwerken

Kantoor
(K)

Bijzondere bepalingen

:5 mX

Andere bouwwerken

Detailhandel (0)

Hoogte

Conform
plankaart

5 m

Inpandige
bedr ij hwon! ng
Andere bouwwerken

3 mX

"
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestemming
Bijzondere bepalingen
Koogte
Bebouwing
Aantal
Bebouwings
Goot
Grond
percentages
max.

opp.
max.

hoogte
max.

max.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koreca

Bedr i j hgebouw

(K)

6 m

Conform
plankaart

Inpandige bedrijfs·
woning
3 mX

Andere bouwwerken

Kweker ij

Bedrijfsgebouwen

4 m

(IC)

Bedr ij hwon i ng

1 per
beb.vl.

Bi Jgebouw + overkappingen
bij bedrijfswoning

150 mi

4

100 m2 XX

3 m

DI

3

Andere bouwwerken

Sportvoor
zieningen

(5)

mlt

4 m

Bijbehorende
gebouwen

Voor de manege aan de Bentweideweg geldt, in afwijking hiervan,

~t
een goothoogte van max. 2,5 m en een hoogte van max. 8,5 m.
ne..Zo.
.4

3

Andere bouwwerken

mlt

Tribunes, Scoreborden, Ballénvangers
e.d. sportvoorzieningen max. 10 m,
lichtmasten max. 15 m. B. en w. kunnen
t.a.v. de plaats van lichtmasten
nadere eisen stellen.

f1

Vi
/

o
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijzondere bepalingen
Grond
Hoogte
Bestellllling
Bebouwing
Bebouwings
Aantal
Goot
perçentages
lIIax.

Verkooppunt
Ilotorbrand
stoffen

Bedrijfsgebouwen

Andere bouwwerken

Confor..
pllnkaart

opp.
max.

hoogte
"IX.

.IX.

4 111

5

111

X

Antennes lIIax. 15

111.

XX
..te

heV'z..

mils de oppel'Vlakle van de bij de woning behorende grond voor niet maar dan 113 deel WOR:
bebouWd mei bijgebouwen an ov8lkappingen, meI dien vlll'llal1de dat. In afwijking hIaIwn. b
de WOI1Îng aan gawnenüjke oppel'Vlakle van 20 m2 aan bijgebouwen en CMIIkIppingan il
lader geval Is toegestaan.
Burgemeester en wellloudela lwMen vrijatellinl) I1811enen van genoemd maximum van 113 dat
.tol maximaal 50% van de grond bij ean woning, milS zulks mei het oog op het ~
<lige -ollendscheppeüjke beeld aanvea!dbaar Is.
BlJfgemaester en welhouders zijn bevoegd nadere eisen te IteDen ten aanzien van de sItuI
ring en oppel'Vlakle per bouwwerl<, zulks ten behoeve van hel In hel plan beCIogde lIedebotM
kundige- oIlandsc:happeüjke beeld.

,l

"

cm

WOONDOELEINDEN
,max. aantal woningen in het bebouwingsvlak

BEDR/JFSDOELEINDEN
B_~~max. bebouwingspercenfage
Ba

I

AutObedrijf'ïS1operij
.. Caravanbedrijf 

Bas

Be

<

8g

Garagebedrijf

Bgr

~

Bh

Grondverzetbedrijf
Handelsbedrijf
in machines, ijzerwpren.,

Bi

Insta/latiebedrOf

Bk

Kermisbedrijf

Bhv

Houtverwerkend bedrijf
• detailhandel in deze artikelen toegestaa~

-.!.r,_ gereedschappen, tumartikelen

INDUSTRIE

I

C~h

IMD

j.

AGRARISCH HULP/
NEVENBEDRIJF

50""h-MAATSCHAP:ELlJKE DOELEINDEN
max. bebouwIngspercentage

Rp
,

Autobedrljf 

J

NIET PERMANENTE
VERBLIJFSRECREATIE

Rn

-.1 Rp-z

PERMANENTE
VERBLIJFSRE CREA TIE

I

PERMANENTE VERBLIJFSRECREATIE
tevens in z.omerhuizen
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LANDELIJK GEBIED MET
LANDSCHAPS EN

NATUURWAARDEN
LANDELIJK GEBIED MET
AGRARISCHE PRIORITEIT
LANDELIJK GEBIED MET
GEMENGDE WOON-EN WERKFUNCnE
LANDELIJK GEBIED 
OVERGANGSZONE

DETA ILBESTEMMINGEN
bes temmingsverklaring
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