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Uittreksel geldend bestemmingsplan Beekbergen
Voorschriften

Artikel 2.24 Groenvoorzieningen
Bestemming

1

Herziening 9
De op de plankaart voor "groenvoorzieningen" aangewezen grond is bestemd voor
groenvoorzieningen, en fiets- en voetpaden met de daarbij behorende andere
bouwwerken (klim- en speelwerktuigen daaronder begrepen).

Bouwvoorschriften
1

De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2.50 meter,
behoudens speelwerktuigen, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 6 meter.
Van deze bepaling zijn vlaggemasten en lichtmasten uitgezonderd.

Artikel 2.4 Maatschappelijke doeleinden
Bestemming
1

De op de plankaart voor "maatschappelijke doeleinden" aangewezen grond is bestemd
voor doeleinden van onderwijs, opvoeding, religie, verenigingsleven, openbare
dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en recreatie en gemeenschapsactiviteiten,
met de daarbij behorende gebouwen en andere bouwwerken.

Bouwvoorschriften
2

Voor
a
b
c

3

a

b

het bouwen gelden de volgende regels:
gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bebouwingsvlak;
de bebouwing moet voldoen aan de aanwijzingen op de plankaart;
de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2.50 meter,
behoudens:
speelvoorzieningen, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 6
meter;
antennes, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 15 meter.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met het oog op een
ordelijke inrichting van de samenleving nadere eisen te stellen aan de
hoogte en de situering.
Van deze bepaling zijn vlaggemasten en lichtmasten uitgezonderd.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in lid 1, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, ten behoeve van
het bouwen van één al dan niet-inpandige dienstwoning met bijbehorende
bijgebouwen per vestiging, mits deze woning noodzakelijk is in verband met het
functioneren van de vestiging. Het bepaalde in lid 2 onder a is niet van
toepassing op bijgebouwen.
Van een dienstwoning mag de inhoud niet meer bedragen dan 500 m³.
Van een niet-inpandige dienstwoning mogen de goothoogte en de hoogte niet
meer bedragen dan 6 resp. 10 meter. De goothoogte en de hoogte van de bij
een dienstwoning behorende bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 2.80
resp. 5 meter, de goothoogte van een carport niet meer dan 2.50 meter. De
gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en carports mag niet meer bedragen
dan 40 m².
Op het verlenen van vrijstelling is de in artikel 4.3 opgenomen procedure van

toepassing (aanschrijving).
Gebruik van niet bebouwde grond
4

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als terrein voor maatschappelijke doeleinden,
parkeervoorziening, groenvoorziening, speelterrein of tuin worden gebruikt.

Artikel 2.22 Verkeersdoeleinden
Bestemming
1

De op de plankaart voor "verkeersdoeleinden" aangewezen grond is bestemd voor
rijbanen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen en bermen, onverharde wegen, in- en
uitritten daaronder begrepen, met de daar bijbehorende gebouwen en andere
bouwwerken.

2

a

b

c

d

e

De in lid 1 bedoelde grond moet voldoen aan de op de plankaart opgenomen
indeling van deze bestemming, met inachtneming van de op de plankaart
opgenomen profielen.
Op de als "verkeersvoorzieningen" aangeduide grond mogen
verkeersvoorzieningen worden aangelegd c.q. geplaatst, waaronder in ieder
geval worden begrepen voetpaden, parkeerplaatsen, fietspaden, groenstroken,
borden, banken en masten.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde onder a voorzover het betreft de maten en de profilering, indien de
verkeersfunctie van de betreffende weg daartoe aanleiding geeft, zulks
onverminderd het bepaalde in artikel 4.1, lid 1, sub b.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde onder a, in die zin dat in een berm paden en parkeerplaatsen kunnen
worden aangelegd.
Op het verlenen van vrijstelling is de in artikel 4.4 opgenomen procedure van
toepassing (publikatie).

Bouwvoorschriften
3

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a
op of in deze grond mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd dienende
voor het verkeer of krachtens hun aard bij deze bestemming behorende.
De hoogte mag niet meer bedragen dan 2.50 meter en de oppervlakte niet meer
dan 8 m² bedragen;
b
andere bouwwerken zijn slechts toegestaan voorzover het betreft bij deze
bestemming behorende andere bouwwerken van geringe afmetingen, waaronder
in ieder geval begrepen lichtmasten, informatieborden, verkeerslichten, banken,
afvalbakken en wegwijzers.

Regeling “verblijfsgebied”
4

voorzover de in lid 1 bedoelde grond op de plankaart is aangeduid als "verblijfsgebied"
gelden tevens de volgende regels:
a
op of in deze gronden mogen bij een verblijfsgebied passende andere
bouwwerken worden gebouwd en andere werken worden aangelegd;
b
indien de functie als verblijfsgebied daartoe aanleiding geeft zijn burgemeester
en wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 ten
aanzien van de indeling van de in de aanhef van dit artikel bedoelde grond;
c
op het verlenen van vrijstelling is de in artikel 4.4 opgenomen procedure van
toepassing (publikatie).
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