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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 

1 Artikel 1 Begrippen 

 

1.1 plan 

het bestemmingsplan Langeweg 77 – 85, Florensis van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; 

 

1.2 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO0531.bp33LangewegFLOR-2001 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

 

1.3 aanduiding 

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

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

 

1.4 aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 

1.5 aan- en uitbouw 

a. aanbouw: een aangebouwd bijgebouw, dat in bouwkundig en functioneel opzicht te 

onderscheiden is van het hoofdgebouw; 

b. uitbouw: een uitbreiding van de woonruimte, dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van 

het hoofdgebouw.  

 

1.6 aan-huis-gebonden beroep 

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de 

woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die 

met de woonfunctie in overeenstemming is. 

 

1.7 agrarisch aanverwant bedrijf 

een bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het leveren van diensten aan agrarische 

bedrijven en groene en recreatieve functies in het buitengebied zonodig met behulp van werktuigen 

en apparatuur of op het verrichten van werkzaamheden tot onderhoud of reparatie van werktuigen 

of apparatuur. Kenmerkende werkzaamheden zijn cultuurtechnische werken en grondverzet, 

meststoffendistributie en agrarisch loonwerk. 

 

1.8 agrarisch bedrijf 

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 

en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 

a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet 

begrepen sier-, fruit- en bollenteelt; 

b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open 

grond; 
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c. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en 

(nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond 

als productiemiddel; 

d. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 

e. sierteelt: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen, al dan niet met behulp van kassen en 

al dan niet gecombineerd met de handel in deze gewassen; 

f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 

g. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen; 

h. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve 

veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht; 

i. een paardenfokkerij. 

 

1.9 archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en studie van de in dat gebied 

voorkomende overblijfselen uit de oude tijden. 

 

1.10 bebouwing 

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

 

1.11 bedrijf 

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen van 

goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen. 

 

1.12 bedrijfs- of dienstwoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door (het 

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van 

het gebouw of het terrein. 

 

1.13 bedrijfsvloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 

magazijnen en overige dienstruimten. 

 

1.14 bestaande afstands-, hoogte-, inhouds-, en 

oppervlaktematen 

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens de Woningwet. 

 

1.15 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 

1.16 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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1.17 Bevi-inrichtingen 

bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

 

1.18 bouwen 

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

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

standplaats. 

 

1.19 bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

 

1.20 bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder 

ingrijpende voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is. 

 

1.21 bouwperceel 

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

bebouwing is toegelaten. 

 

1.22 bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

 

1.23 bouwvlak 

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

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

 

1.24 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. 

 

1.25 bijgebouw 

een gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 

bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

 

1.26 CO²-tank   

een gesloten ruimte of bouwwerk voor de berging van CO² ten behoeve van het glastuinbouwbedrijf. 

 

1.27 consumentenvuurwerk 

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik. 

 

1.28 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.  
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1.29 dienstverlening 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) 

te woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons, pedicures, 

wasserettes, makelaarskantoren, internetwinkels en bankfilialen. 

 

1.30 gebouw 

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

omsloten ruimte vormt. 

 

1.31 hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 

belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.  

 

1.32 kantoor 

voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, 

juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in 

ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. 

 

1.33 kap 

een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65°. 

 

1.34 kas 

een bouwwerk (nagenoeg) geheel van glas of ander licht doorlatend materiaal (minimaal 20% licht 

doorlatend) met een bouwhoogte van 2,50 meter of meer ten behoeve de bedrijfsmatige verzorging 

of teelt van gewassen, hieronder niet begrepen een bedrijfsgebouw. 

 

1.35 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor 

geen melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

milieubeheer geldt en waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een 

ruimtelijke uitstraling die daarbij past. 

 

1.36 koeltoren 

een gesloten ruimte of bouwwerk bestaande uit een waterbak met daarboven een lamellenblok, 

gemonteerd in een omkasting en voorzien van een ventilator bedoeld om water terug te koelen met 

de buitenlucht. 

 

1.37 landschapswaarde 

de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de 

aardoppervlakte, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge 

samenhang tussen levende en niet-levende natuur. 
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1.38 nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 

behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

 

1.39 overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en minimaal 2 open wanden/ 

gevels. 

 

1.40 paardenfokkerij 

een agrarisch bedrijf dat uitsluitend is gericht op het fokken van paarden, de verkoop van gefokte 

paarden en het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij. 

 

1.41 peil 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 

b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld. 

 

1.42 perceel 

zie bouwperceel. 

 

1.43 seksinrichting 

het bedrijfsmatig - of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid bieden 

tot het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen. 

 

1.44 Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Indeling van bedrijven in categorieën overeenkomstig of vergelijkbaar met de Handreiking Bedrijven 

en Milieuzonering, uitgebracht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 

1.45 straatmeubilair 

al dan niet zijnde bouwwerken ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen zoals: 

1. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken, bloembakken, alsmede 

2. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame, alsmede 

3. kleinschalige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van (openbare) 

nutsvoorzieningen waaronder inbegrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, 

energievoorziening en brandkranen. 

 

1.46 volwaardig agrarisch bedrijf 

een agrarisch bedrijf dat naar aard en omvang en gelet op de arbeidsbehoefte als zodanig moet 

worden aangemerkt en waarvan de continuïteit voor een periode van ten minste 10 jaar redelijkerwijs 

is te verwachten. Het bedrijf dient te voorzien in het hoofdinkomen van het bedrijfshoofd. De 

arbeidsbehoefte en -omvang dienen ten minste één arbeidskracht te omvatten die qua tijdsbesteding 

volledig (voltijds) werkzaam is of zal zijn in het bedrijf. 
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1.47 voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 

gevel kan worden aangemerkt. 

 

1.48 voorgevellijn 

een lijn, welke zoveel mogelijk aansluit aan de ligging van de oorspronkelijke voorgevels van de 

hoofdgebouwen. 

 

1.49 watertank 

een gesloten ruimte of bouwwerk voor de berging van water ten behoeve van de water en/of 

energievoorziening van het glastuinbouwbedrijf. 

 

1.50 wkk-installatie 

een installatie voor warmtekrachtkoppeling die het mogelijk maakt de bij de opgewekte elektriciteit 

vrijkomende warmte te benutten. 

 

1.51 woning 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvestiging van een afzonderlijk huishouden. 
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2 Artikel 2 Wijze van meten 

 

2.1 afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot de 

perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

 

2.2 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. 

 

2.3 breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

 

2.4 de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.  

 

2.5 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.  

 

2.6 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.  

 

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk 

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

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

bouwwerk. 

 

2.8 de hoogte van de eerste bouwlaag 

wordt gemeten van 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning.   
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

 

3 Artikel 3 Bedrijf 

 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groothandel in bloemzaden en plantenkwekerij 

b. bedrijfswoningen; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.  

 

 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Algemeen 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mag worden gebouwd; 

b. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

c. ter plaatse van de aanduiding ‘ks’ mogen uitsluitend kassen worden gebouwd; 

d. de afstand van de gebouwen tot de perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 5 m; 

e. de bouwhoogte van gebouwen, niet zijnde kassen, mag niet meer bedragen dan 13 m; 

f. ter plaatse van de bouwaanduiding ‘sba-1’ mag de goothoogte van gebouwen niet meer 

bedragen dan 9 m en de bouwhoogte niet meer bedragen dan 13 m; 

g. de bouwhoogte van kassen mag niet meer bedragen dan 10 m; 

h. de bouwhoogte van een warmteopslagtank, watertank, (natte) koeltoren en CO²-tank  mag 

niet meer bedragen dan 15 m; 

i. de bouwhoogte van een schoorsteen (behorende bij een wkk-installatie) mag niet meer 

bedragen dan 20 m. 

3.2.2 Bedrijfswoningen 

Voor bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 

a. per bedrijf mag maximaal één bedrijfswoning worden gebouwd; indien meerdere 

bedrijfswoningen aanwezig zijn, geldt het bestaande aantal als maximum aantal; 

b. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 650 m³; 

c. de oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 75 m².  

3.2.3 Andere bouwwerken 

Voor andere bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 10 m; 

b. de hoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 1,5 m.  
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4 Artikel 4 Groen 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groen, water, speelvoorzieningen, straatmeubilair en voet- en fietspaden; 

b. bij deze bestemming behorende nutsvoorzieningen; 

c. reclame-uiting, behorende bij het bedrijf gevestigd op de bestemming ‘Bedrijf’ van dit 

bestemmingsplan. Conform omschrijving van het beeldkwaliteitsplan behorende bij dit 

bestemmingsplan. 

 

 

4.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m. 
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5 Artikel 5 Tuin 

 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor  

a. tuinen en bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen bij de op de 

aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen  

 

als mede voor 

b. parkeergelegenheid en ontsluitingswegen ten behoeve van de naastgelegen bestemming 

opgenomen in lid 3.1. van dit bestemmingsplan. 

 

 

5.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogelijk uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van erfafscheiding bedraagt ten hoogste 1,00 m; 

c. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m²; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 6 m. 
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6 Artikel 6 Verkeer 

 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, 

voet- en fietspaden; 

b. wegen met ten hoogste 2 x 6 doorgaande rijstrook ter plaatse van de figuur "as van de 

weg"; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, 

groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen en water. 

 

 

6.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 10 

m; 

c. de hoogte van geluidswerende voorzieningen bedraagt ten hoogste 20 m;   
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7 Artikel 7 Water 

 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kruisingen met weg- en langzaam verkeer, bruggen en dammen; 

b. water ten behoeve van de waterhuishouding; 

 

 

7.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling of de verlichting bedraagt ten hoogste 6 m. 
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8 Artikel 8 Wonen 

 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woningen; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen en water; 

 

als mede voor 

c. parkeergelegenheid en ontsluitingswegen ten behoeve van de naastgelegen bestemming 

opgenomen in lid 3.1. van dit bestemmingsplan. 

 

 

8.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mag worden gebouwd; 

8.2.1 Hoofdgebouw 

a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

b. per bouwvlak mag ten hoogste één vrijstaande woning worden gebouwd; 

c. ter plaatse van de aanduiding "twee-aan-een" mogen twee-aaneen gebouwde woningen 

worden gebouwd; 

d. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m, tenzij de met de maatvoering- 

aanduiding aangegeven goothoogte anders aangeeft; 

e. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 9 m, tenzij de met de 

maatvoering- aanduiding aangegeven bouwhoogte anders aangeeft;  

f. de hoofdgebouwen dienen te worden afgedekt met een kap waarvan de dakhelling ten 

minste 30º en ten hoogste 60º bedraagt; 

8.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 

gebouwd; 

b. aan- en uitbouwen dienen op ten minste 1 m achter de lijn in het verlengde van de voorgevel 

van het hoofdgebouw te worden gebouwd; 

c. de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot perceelsgrenzen bedraagt ten minste 

3 m bij vrijstaande woningen; 

d. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste 

bouwlaag van het hoofdgebouw, met een maximum bouwhoogte van 4 m; 

e. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag 

van het hoofdgebouw; met een maximum bouwhoogte van 3 m; 

f. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen geplaatst worden tussen het 

bouwvlak en de op 3 m afstand hiervan liggende (parallelle) lijnen; 

g. de oppervlakte van een vrijstaand bijgebouw bedraagt ten hoogste 30 m²; 
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h. de gezamenlijk oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 50% van het woonperceel met een maximum van 

80 m². 

8.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 

worden gebouwd; 

b. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, dienen op ten minste 1 m achter de lijn in het 

verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 

d. de bouwhoogte van pergola's bedraagt ten hoogste 2,5 m; 

e. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste: 

1. voor gronden voor de voorgevellijn 1 m; 

2. voor het overige: 2 m; 

f. in afwijking van het bepaalde hiervoor geldt dat indien de bouwhoogte van bestaande 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde en erfafscheidingen hoger is dan in die subleden 

genoemde bouwhoogten, de bestaande bouwhoogte de maximale bouwhoogte is; 

g. het bepaalde in lid 8.2.2. onder h is overeenkomstig van toepassing. 

8.2.4 Bestaande bebouwing 

Bestaande bebouwing die niet voldoet aan de maatvoering als bedoeld in lid 8.2 mag worden 

gehandhaafd en herbouwd waarbij de bestaande maatvoering als maximale maatvoering geldt en 

de situering van het (hoofd)gebouw niet mag worden gewijzigd. 

 

 

8.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

8.2.2: 

a. onder d of e: voor het bouwen van een balustrade met een maximale bouwhoogte van 1,25 

m ten opzichte van het gebouw ten behoeve van een dakterras, mits geen afbreuk wordt 

gedaan aan de gebruiksmogelijkheden en bezonning van aangrenzende percelen; 

b. onder f: voor het bouwen van aan- en uitbouwen met een diepte van ten hoogste 5 m, 

gemeten vanaf het bouwvlak; 

c. voor de bouw van dakopbouwen; 

d. onder d en e: op een aan- bouw of uitbouw en een vrijstaand bijgebouw mag een kap worden 

gebouwd waarbij geldt dat: 

1. de dakhelling van aan- en uitbouwen ten hoogste 45° bedraagt; 

2. de dakhelling van vrijstaande bijgebouwen ten hoogste 45° bedraagt, waarbij de 

goothoogte niet meer dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen; 

e. onder h: tot een gezamenlijk grondoppervlakte van ten hoogste 100 m² op bouwpercelen 

kleiner dan 2.000 m², en van ten hoogste 150 m² bij grotere bouwpercelen, mits het erf voor 

50% onbebouwd blijft. 

 

8.4 Specifieke gebruiksregels 

Binnen deze bestemming is de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep toegestaan als 

ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende regels van toepassing zijn: 
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a. de omvang van de activiteit bedraagt ten hoogste 25% van de gezamenlijke vloeroppervlakte 

van de (woon)bebouwing tot een maximum van 40 m²;  

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer 

en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken; 

c. detailhandel is niet toegestaan; 

d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

 

 

8.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

8.4 ten behoeve van de kleinschalige bedrijvigheid als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, 

waarbij de volgende regels van toepassing zijn: 

a. de omvang van de activiteit bedraagt ten hoogste 25% van de gezamenlijke vloeroppervlakte 

van de (woon)bebouwing tot een maximum van 50 m²;  

b. aangetoond dient te worden dat de parkeerdruk in de omgeving niet onevenredig toeneemt 

door de type bedrijfsvoering; 

c. de bedrijfsactiviteiten mogen geen onevenredige afbreuk doen aan de woningen en andere 

gevoelige functies in de omgeving; 

d. de bedrijvigheid dient onder categorie A van de in Bijlage 1 opgenomen ‘Staat van 

bedrijfsactiviteiten  - functiemenging’ te vallen.  
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9 Artikel 9 Leiding - Gas 

 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Leiding – Gas’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en instandhouding 

van ondergrondse hogedruk gastransportleiding (inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende 

belemmeringenstroken. 

 

 

9.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 

hoogste 2 m;  

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met 

inachtneming van de voorde betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels uitsluitend 

worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 

verandering van bestaande legale bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen 

op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

 

 

9.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 9.2 onder b. 

Een omgevingsvergunning wordt verleend, mits: 

a) de bij de betrokken bestemming(en) behorende bouwregels in acht worden genomen en het 

belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet wordt geschaad; 

b) er geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 

c) vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. 

 

 

9.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a) het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen t.b.v. van inspectie 

en onderhoud van de gastransportleiding. 

b) het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object 

wordt toegelaten. 

 

 

9.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

9.5.1 Verbod zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
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werkzaamheden van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur; 

d. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair; 

e. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

9.5.2 Uitzonderingen op het verbod 

Het verbod van lid 9.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning 

is verleend, zoals in lid 9.2 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

d. graafwerkzaamheden betreffen als bedoeld in de ‘Wet informatie-uitwisseling bovengrondse 

en ondergrondse netten’. 

9.5.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 9.5.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen op een aanvraag 

zoals bedoeld in lid 9.4.1, wint het college van burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij 

de leidingbeheerder.  
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10 Artikel 10 Waarde - Archeologie 

 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde – Archeologie’ aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar geldende 

bestemming(en) - tevens bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische 

waarden. 

 

 

10.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 10.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 

hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met in 

achtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend 

worden gebouwd, indien: 

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning (voor het bouwen) een rapport heeft 

overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel 

van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten 

niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 

omgevingsvergunning (voor het bouwen) regels te verbinden, gericht op het behoud 

van archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het 

begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige; 

c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking 

heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;  

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 2.500 m2;  

3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.  

 

 

10.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van lid 10.2 onder b, 

ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) – met inachtneming van 

de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels –, indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning (voor het bouwen) een rapport heeft overgelegd 

waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet 

worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 

omgevingsvergunning (voor het bouwen) regels te verbinden, gericht op het behoud van 
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archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van 

de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige; 

c. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen. 

 

 

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

10.4.1 Verboden zonder omgevingsvergunning 

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

van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 50 cm, waartoe 

worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen 

en aanleggen van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van 

voorwerpen; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;  

e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

10.4.2 Uitzonderingen op het verbod  

Het verbod van 10.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:  

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 10.2 in acht is genomen; 

b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 2.500 m2;  

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan; 

d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

e. kunnen worden aangemerkt als 'het normale agrarisch gebruik van de gronden zoals dat ook 

in het verleden heeft plaatsgevonden'; 

f. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 

beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen waarbij 

niet dieper gegraven wordt dan de reeds uitgegraven diepte. 

10.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 10.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 

aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan 

aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de 

werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:  

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 

geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 

regels te verbinden, gericht op het behoud van archeologische resten in de bodem, het doen 
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van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologisch 

deskundige. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

11 Artikel 11 Anti-dubbeltelregel 

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

is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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12 Artikel 12 Algemene bouwregels 

 

12.1 Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, 

aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten 

hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m 

bedraagt. 

 

 

12.2 Bestaande bouwwerken 

Bouwwerken, welke niet voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 2 zijn toegestaan voor zover deze 

rechtsgeldig zijn gebouwd of een rechtsgeldige bouwtitel hebben op het tijdstip van terinzagelegging 

van het ontwerp van dit plan. De bestaande, afwijkende maatvoering geldt dan als maximale 

maatvoering. 
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13 Artikel 13 Algemene gebruiksregels 

 

13.1 Gebruiksregels ten aanzien van onbebouwde gronden  

13.1.1 Algemeen 

Het is verboden de in het plan begrepen gronden, voor zover zij onbebouwd blijven, anders te 

gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken anders dan ten dienste van de in deze regels 

aan de grond gegeven bestemming. 

13.1.2 Bijzonder 

Onverminderd het bepaalde in lid 13.1.1 is het in ieder geval verboden onbebouwde gronden te 

gebruiken voor: 

a. het storten of het lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen; 

b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, voer- 

en vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 

c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens. 

d. ligplaats of aanlegplaats voor vaartuigen voor zover dit niet uitdrukkelijk bij de bestemmingen 

is bepaald.  

e. het gebruik van gronden voor functies in strijd met het bepaalde in artikel 12 (Algemene 

bouwregels). 

13.1.3 Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 13.1.1 en lid 13.1.2 is niet van toepassing op: 

a. het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de bestemmingen 

of het normale onderhoud van de gronden; 

b. het opslaan of storten van afval- en meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale 

onderhoud van de gronden en de watergangen; 

c. het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen voor 

zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.  

 

 

13.2 Gebruiksregels ten aanzien van bouwwerken 

13.2.1 Algemeen 

Het is verboden de in het plan gelegen bouwwerken te gebruiken, in gebruik te geven of te laten 

gebruiken op een wijze anders dan ten dienste van de in deze regels aan de bijbehorende grond 

gegeven bestemming: 

13.2.2 Bijzonder 

Onverminderd het bepaalde in lid 13.2.1 is het in ieder geval verboden de bouwwerken te gebruiken 

voor/ als: 

a. detailhandelsdoeleinden of seksinrichting;  

b. woningen binnen het bestemmingsvlak van de bestemming ‘Wonen’ voor beroeps- of 

bedrijfsmatige werk en/of opslagruimte, met uitzondering van een aan-huis-gebonden 

beroep; 
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c. de bouwwerken welke zijn opgericht na een door burgemeester en wethouders te verlenen 

omgevingsvergunning te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de 

omgevingsvergunning is verleend.  

d. opslag van gevaarlijke stoffen/materialen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (BEVI), waaronder begrepen consumentenvuurwerk.  

e. het gebruik van bouwwerken voor functies in strijd met het bepaalde in artikel 12 (Algemene 

Bouwregels).  
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14 Artikel 14 Algemene aanduidingsregels 

 

14.1 Geluidzone - industrie 

Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone – industrie’ geldt een zone als bedoeld in artikel 40 en 

artikel 41, eerste en tweede lid van de Wet geluidhinder. Binnen deze zone mogen geen nieuwe 

geluidgevoelige objecten worden gerealiseerd. Vervanging van bestaande geluidgevoelige objecten 

is slechts toegestaan indien wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet geluidhinder. 
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15 Artikel 15 Algemene afwijkingsregels 

 

15.1 Algemeen 

Burgemeester en wethouders kunnen - tenzij op grond van de bestemmingsregels reeds een 

omgevingsvergunning voor afwijken kan worden verleend - bij een omgevingsvergunning afwijken 

van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 

mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden 

vergroot. 

 

Een omgevingsvergunning voor afwijken wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en bouwwerken. 

c. de bouw ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen van: 

1. niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, waarbij de 

inhoud ten hoogste 25 m³ en de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen, 

gasdrukregel- en gasdrukmeetstations uitgezonderd; 

2. andere bouwwerken, zoals standbeelden, uitingen van kunst en dergelijke tot een 

maximale hoogte van 15 m. 

 

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de omgevingsvergunning voor afwijken dient in de 

belangenafweging eveneens te worden gelet op de effecten met betrekking tot de verkeersveiligheid 

(zichtlijnen en voldoende ruimte voor voetgangers en/of bedienend verkeer). 

 

d. het in geringe mate aanpassen van het plan zoals een bouwgrens of een (andere) 

aanduiding, indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het 

belang van de juiste verwerkelijking van het plan redelijk gewenst of noodzakelijk is om het 

plan aan te passen aan de werkelijke toestand van het terrein, waarbij de grenzen met niet 

meer dan 1 m mogen worden verschoven; 
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16 Artikel 16 Algemene wijzigingsregels 

 

16.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 

behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 

technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen 

echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden 

vergroot. Indien deze bestemming samenvalt met bestemming ‘Leiding – Gas’ moet schriftelijk 

advies worden ingewonnen bij de leidingexploitant. 

 

 

16.2 Archeologische waarden 

Wijziging ten behoeve van verwijdering van bestemming  

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken met de bestemming 

Waarde -  Archeologie geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien: 

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn; 

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat 

het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische 

waarden voorziet.  



  

  28 
041800-190909-planregels-bp.docx 

17 Artikel 17 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

 

De voorschriften van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheid van paragraaf 2.5 van de 

bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft: 

a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 

b. brandweeringang; 

c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

d. de ruimte tussen bouwwerken; 

e. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

 

18 Artikel 18 Overgangsrecht 

 

18.1 Overgangsrecht bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee 

jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan. 

 

 

18.2 Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 18.1 een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 18.1 met maximaal 

10%. 

 

 

18.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

Lid 18.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, 

daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

18.4 Overgangsrecht gebruik 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

 

 

18.5 Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 18.4, 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. 

 

 

18.6 Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 18.4, na de 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. 

 

 

 



  

  30 
041800-190909-planregels-bp.docx 

18.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 

Lid 18.4 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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19 Artikel 19 Slotregel 

 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel: 

‘Regels van het bestemmingsplan Langeweg 77 – 85, Florensis’. 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van …..2019. 

 

 

 

De voorzitter,    De griffier, 

 

 

 

……………………  …………………… 
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Bijlage 1 
 

Staat van bedrijfsactiviteiten  - functiemenging. 



Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging 2009

SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING
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IE

01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW  

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:  

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² B

0142 0162 KI-stations B

15 10, 11 -   

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN  

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:  

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² B

1552 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² B

1581 1071 1 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, charge-ovens, v.c.< 7.500 kg meel/week B

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:  

1584 10821 3 - Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m² B

1584 10821 6 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² B

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. B

17 13 -   

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL  

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren B

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen B

18 14 -   

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT  

181 141 Vervaardiging kleding van leer B

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) C

20 16 -   

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.  

203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 B

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken B

22 58 -   

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA  

221 581 Uitgeverijen (kantoren) A

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen B

2223 1814 A Grafische afwerking A

2223 1814 B Binderijen B

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten B

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten B
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223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media A

24 20 -   

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN  

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:  

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken C

26 23 -   

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN  

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven B

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:  

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:  

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen p.o. < 2.000 m² B

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B

28 25 -   

28 25 - VERVAARD.  EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)  

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 B

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 B

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 B

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 B

30 26, 28, 33 -  

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS  

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie B

33 26, 32, 33 -   

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN  

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie B

36 31 -   

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.  

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 A

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. B

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken B

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening B

40 35 -   

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER  

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:  

40 35 C1 - < 10 MVA B
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40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:  

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A A

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C B

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:  

40 35 E2 - blokverwarming B

41 36 -   

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER  

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:  

41 36 B1 - < 1 MW B

45 41, 42, 43 -   

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID  

45 41, 42, 43 3 Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m
2

B

50 45, 47 -   

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS  

501, 502, 504 451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven B

5020.4 45204 B Autobeklederijen A

5020.5 45205 Autowasserijen B

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires B

51 46 -   

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING  

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) A

5134 4634 Grth in dranken C

5135 4635 Grth in tabaksprodukten C

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk C

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen C

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen C

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:  

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton C

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:  

5153 5153 1 - algemeen C

5153 4673 2 - indien b.o. =< 2000 m2 B

5153.4 5153.4 4 zand en grind:  

5153.4 46735 6 - indien b.o. =< 200 m² B

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:  

5154 5154 1 - algemeen C
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5154 4674 2 - indien b.o. =<2.000 m² B

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen C

518 466 2 Grth in machines en apparaten, exclusief machines voor de bouwnijverheid C

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. C

52 47 -   

52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN  

52 47 A Detailhandel voor zover n.e.g. A

5211/2,5246/9 471 Supermarkten, warenhuizen B

5222, 5223 4722, 4723 Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken A

5224 4724 Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel A

5231, 5232 4773, 4774 Apotheken en drogisterijen A

5249 4778 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt A

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) A

55 55 -   

55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING  

5511, 5512 5510 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra A

553 561 Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. A

554 563 1 Café's, bars A

554 563 2 Discotheken, muziekcafé's B

5551 5629 Kantines A

5552 562 Cateringbedrijven B

60 49 -   

60 49 - VERVOER OVER LAND  

6022 493 Taxibedrijven B

6024 494 1 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. =< 1.000 m² C

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen B

61, 62 50, 51 -   

61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT  

61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) A

63 52 -   

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER  

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages C

6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) A

633 791 Reisorganisaties A

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) A
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64 53 -   

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE  

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten C

642 61 A Telecommunicatiebedrijven A

642 61 B0 zendinstallaties:  

642 61 B2 - FM en TV B

65, 66, 67 64, 65, 66 -   

65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN  

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen B

70 41, 68 -   

70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED  

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed A

71 71 -   

71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN  

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven B

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) C

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen C

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. C

72 62 -   

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE  

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. A

72 58, 63 B Datacentra B

73 72 -   

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK  

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek A

74 74 -   

74

63, 69t/m71, 73, 74, 

77, 78, 80t/m82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

 

74

63, 69t/m71, 73, 74, 

77, 78, 80t/m82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren

A

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales C

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. A

75 84 -   
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75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN  

75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) A

7525 8425 Brandweerkazernes C

80 85 -   

80 85 - ONDERWIJS  

801, 802 852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs B

803, 804 8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs B

85 86 -   

85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG  

8512, 8513 8621, 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven A

8514, 8515 8691, 8692 Consultatiebureaus A

853 871 1 Verpleeghuizen B

853 8891 2 Kinderopvang B

90 37, 38, 39 -  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 B rioolgemalen B

91 94 -   

91 94 - DIVERSE ORGANISATIES  

9111 941, 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) A

9131 9491 Kerkgebouwen e.d. B

9133.1 94991 A Buurt- en clubhuizen B

92 59 -   

92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE  

9213 5914 Bioscopen C

9232 9004 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen C

9234 8552 Muziek- en balletscholen B

9234.1 85521 Dansscholen B

9251, 9252 9101, 9102 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. A

926 931 0 Zwembaden: overdekt C

926 931 A Sporthallen B

926 931 B Bowlingcentra B

926 931 0 Schietinrichtingen:

926 931 2 - binnenbanen: boogbanen A

926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen B

9271 9200 Casino's C
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9272.1 92009 Amusementshallen B

93 96 -   

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING  

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen B

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons A

9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten A

9303 9603 0 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra A

9304 9313, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden B

9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. A


