
























































































































































































BESTEMMINGSPLAN WOONGEBIEDEN 2DE 
HERZIENING

GEMEENTE BRUNSSUM

VOORSCHRIFTEN

ö concept voorontwerp
ö voorontwerp
ö ontwerp
ò vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 9 december 2008
ö goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d.

december 2008

073904413:0.1

B01032.700067



B E S T E M M I N G S P L A N W O O N G E B I E D E N 2 D E H E R Z I E N I N G

B01032 /ZC8 /147 /700067 ARCADIS 2

Inhoud

Algemeen 3
Artikel 1 Begripsbepalingen 3
Artikel 2 Wijze van meten 6
Artikel 3 Algemene bepalingen voor meerdere bestemmingen 7

Artikel 5 Beschrijving in hoofdlijnen gemeenschappelijk aan alle bestemmingen 8
Artikel 6 Woondoeleinden I 8
Artikel 7 Woondoeleinden II 15
Artikel 8 Gemengde doeleinden 16
Artikel 9 Bedrijfsdoeleinden 21
Artikel 10 Bijzondere doeleinden 23
Artikel 11 Militaire doeleinden 23
Artikel 13 Begraafplaats 25
Artikel 14 Recreatieve doeleinden 25
Artikel 15 Groenvoorzieningen 26
Artikel 16 Doeleinden van openbaar nut 27
Artikel 17 Verkeersdoeleinden 27

Artikel 22 Toekomstig beschermd stads- en dorpsgezicht 27
Artikel 23 Verboden gebruik van gronden 29

Artikel 25 Algemene vrijstellingsbevoegdheid 29
Artikel 26 Algemene wijzigingsbevoegdheid 30
Artikel 27 Procedureregels 30

Artikel 30 Strafbepaling 31
Artikel 31 Slotbepaling 31



B E S T E M M I N G S P L A N W O O N G E B I E D E N 2 D E H E R Z I E N I N G

B01032 /ZC8 /147 /700067 ARCADIS 3

Algemeen

Op het bestemmingsplan Woongebieden 2e herziening zijn mede van toepassing de 

voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Woongebieden vastgesteld door de 

gemeenteraad op 25 oktober 2000 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 

van de provincie Limburg op 12 juni 2001 nr. 2001/26626 M resp. door de Raad van State 

afdeling Bestuursrechtspraak (d.d. 10-07-2002 nr. 200103684/1/R3) en de voorschriften 

behorende bij het bestemmingsplan Woongebieden herziening 2003 vastgesteld door de 

gemeenteraad op 16 december 2003 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de 

provincie Limburg op 3 augustus 2004 nr. 2004/43949 resp. door de Raad van State afdeling 

Bestuursrechtspraak (d.d. 09-03-2005 nr. 200407190/1/R2), met dien verstande dat de 

onderstaande voorschriften dienen ter aanvulling respectievelijk aanpassing van de 

voorschriften van genoemde bestemmingsplannen. De onderstaande wijzigingen in de 

voorschriften van het bestemmingsplan Woongebieden zijn in deze herziening begrepen en 

luiden als volgt.

Artikel 1 Begripsbepalingen

lid 1

Het bestemmingsplan Woongebieden 2e herziening, zoals aangegeven op  

plankaart A tekeningnummer 700067.010

700067.020

700067.030

700067.040

700067.050

700067.060

700067.070

700067.080

en   

plankaart B tekeningnummer 700067.011

700067.021

700067.031

700067.041

700067.051

700067.061

700067.071

700067.081

 

en in deze voorschriften
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Wijzigen:

lid 3

Achtergevelrooilijn:

denkbeeldige lijn die evenwijdig loopt aan de voorgevelrooilijn dan wel indien geen 

voorgevelrooilijn is aangegeven aan de in en in het verlengde van de voorgevel te trekken 

denkbeeldige lijn en die is gelegen aan de zijde van de van de weg afgekeerde gevel van de 

bebouwing alsmede is gelegen aan de zijde van de bebouwing die in ruimtelijk opzicht de 

achterkant van het gebouw betreft.

Toevoegen:

lid 6a

Balkon:

een open platform dat zelfstandig boven het maaiveld is aangebracht aan een gevel en 

normaliter toegankelijk is via een deur vanuit de woning. 

lid 7a

Bebouwingsgrens:

de op de plankaart A weergegeven lijn, ook wel aangemerkt als voorgevelrooilijn, die niet 

door bebouwing mag worden overschreden. 

lid 19a

Carport:

een gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde ten behoeve van het stallen van een voertuig, 

afgewerkt met een plat dak en bestaande uit maximaal 2 wanden, mits deze wanden 

toebehoren aan de achter de carport gelegen garage en/of de zijkant van de bij de garage 

behorende woning.

Wijzigen:

lid 20

Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten:

het beroepsmatig uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, in tegenstelling tot het aan 

huis verbonden beroep, gericht op consumentverzorging geheel of overwegend door 

middel van handwerk en waarbij de omvang van de activiteiten in de woonbebouwing 

zodanig is dat de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd. Hieronder wordt 

niet verstaan een seks- en of pornobedrijf;

lid 20a

Dakkapel:

een in het dakvlak uitspringend venster (uitbouw) dat het hellende dakvlak onderbreekt. 
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Wijzigen:

lid 22

Detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop of te huur aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter 

verkoop, ter verhuur, het verkopen, het verhuren en/of leveren van goederen aan personen 

die die goederen kopen resp. huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 

uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Hieronder wordt mede begrepen galeries, 

dienstverlening en showroom met uitsluiting van sekswinkels, tenzij in deze voorschriften 

anders bepaald.

Toevoegen:

lid 26a

Erker:

een qua maatvoering ondergeschikte uitbouw aan een gevel, met dien verstande dat bij een 

uitbouw aan de voor- of zijgevel een gedeelte van de bebouwing vóór de voorgevelrooilijn 

kan zijn gelegen. 

lid 41a

Opstelruimte auto’s:

minimaal te hanteren ruimte voor het opstellen van een auto voor een (met de auto 

toegankelijk) gebouw.

lid 48a

Tuinhuis:

een gebouw van beperkte omvang bestaande uit maximaal 1 bouwlaag dat dient ter 

vergroting van het woongenot, doch enkel gebruikt mag worden als opbergplaats voor 

tuinbenodigdheden c.q. als hobby- of speelruimte. 

Wijzigen:

lid 50

Voorgevelrooilijn:

de op de plankaart A aangegeven naar de weg gekeerde lijn in of evenwijdig aan de voor- of 

zijkant (hoeksituaties) van een gebouw of de in het verlengde daarvan te trekken 

(denkbeeldige) lijn. 

Indien op plankaart A geen voorgevelrooilijn is opgenomen en er geen referentiebebouwing 

aanwezig is aan de hand waarvan de (denkbeeldige) voorgevelrooilijn kan worden bepaald, 

is de (denkbeeldige) voorgevelrooilijn van een bouwperceel gelegen op een afstand van 3 

meter gemeten vanuit de naar de weg of openbare groenstrook gekeerde perceelgrens. 

Indien een of meerdere gevels van de op het bouwperceel gelegen bebouwing zijn gelegen 

op een afstand kleiner dan 3 meter vanuit de perceelsgrens, is de voorgevelrooilijn gelijk aan 

de desbetreffende gevel van de op het bouwperceel aanwezige bebouwing gelegen.
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Toevoegen:

lid 55

Woonzorgeenheid/-complex:

een (geheel van) zelfstandige woonvorm(en) waarbij de bewoners in meer of minder mate 

afhankelijk zijn van aan de instelling gebonden faciliteiten zoals gemeenschappelijke 

ruimten, maaltijdbereiding, kapel of medische zorg.

Artikel 2 Wijze van meten

Toevoegen:

lid A

0. Afstand tussen voor- en achtergevelrooilijn:

vanuit de voorgevelrooilijn aan de zijde van een bouwwerk die in ruimtelijk opzicht de 

voorkant van een gebouw vormt tot aan de daaraan evenwijdig gelegen achtergevelrooilijn. 

3a. (Bouw-)hoogte van een ander bouwwerk:

verticaal vanaf het peil tot het hoogste punt van het bouwwerk.

3b. (Bouw-)hoogte van een balkon:

verticaal vanaf de onderzijde van het vloeroppervlak van het balkon tot en met het hoogste 

punt van de balustrade rondom het balkon.

3c. (Bouw-)hoogte van een bouwlaag:

verticaal vanaf het hoogste punt van de betreffende bouwlaag tot en met de onderzijde van 

de vloer van de bouwlaag met dient verstande dat schoorstenen, liftschachten, lichtkoepels, 

antennes en soortgelijke bouwdelen van een gebouw buiten beschouwing blijven.

Toevoegen:

lid B

vóór tekst: onderverdeling: 1

Wijzigen:

lid B

1. De in deze voorschriften gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten 

zijn niet van toepassing op gevel- en kroonlijsten, luifels, pilasters, plinten, 

stoeptreden, gevelversiering(en), kozijnen, dorpels, dakgoten en overstekende daken, 

ventilatiekanalen, schoorstenen, (brand)trappen en soortgelijke ondergeschikte 

bouwdelen, waaronder niet worden begrepen balkons en erkers, mits de op de 

plankaart A aangeduide bestemmingsgrens resp. de op de plankaart A aangeduide 

voorgevelrooilijn met niet meer dan 1,5 meter wordt overschreden. 
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Toevoegen:

lid B

2. De in deze voorschriften gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten 

zijn niet van toepassing op dakkapellen, mits deze ondergeschikt zijn aan het 

hoofddak, volledig binnen het dakvlak blijven en niet boven de nokhoogte uitsteken. 

Artikel 3 Algemene bepalingen voor meerdere bestemmingen

Wijzigen:

lid 1

Verbod overschrijding bestemmingsgrenzen

Het is niet toegestaan de op de plankaart A aangegeven bestemmingsgrenzen bij het 

oprichten van gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde overeenkomstig de 

respectievelijke bestemmingen te overschrijden met uitzondering van overkragende 

bouwdelen zoals bedoeld in artikel 2 lid B alsmede met uitzondering van erkers en balkons.

Wijzigen:

lid 5

Noodzaak onderzoeken

A. Bodemonderzoek/bodemkwaliteit

1. Bij de oprichting van gebouwen dient, voor zover daarin (nagenoeg) voortdurend 

mensen verblijven, inzicht te worden verschaft in de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem aan de hand van een in te stellen bodemonderzoek. Dit geldt 

eveneens voor locaties waar middels een vrijstellings of wijzigingsbevoegdheid 

gebouwd kan worden c.q. milieu-gevoelige functies toegelaten zijn.

2. De bouwvergunning zal niet eerder worden verleend dan nadat de gronden, 

indien nodig, zijn gesaneerd, dan wel indien de zekerheid bestaat dat alvorens 

bouwactiviteiten een aanvang nemen bedoelde gronden, indien nodig, feitelijk zijn 

gesaneerd.

3. Het gemeentelijk bodembeheerplan is toetsingskader in dezen.

4. Bij nieuwe activiteiten in het plangebied gelden ten aanzien van de te realiseren 

bodemkwaliteit als minimale kwaliteitseis de achtergrondgrenswaarden volgens 

de bodemkwaliteitskaart gemeente Brunssum. 

B. Overige onderzoeken

Bij de oprichting van gebouwen, danwel het wijzigen van de functie van een gebouw,

dient inzicht te worden verschaft in de mogelijke gevolgen van de nieuwe functie en 

bebouwing ten aanzien van de aspecten geluid, luchtkwaliteit, archeologie, water en 

externe veiligheid. 
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Alsdan dient er ten aanzien van deze aspecten nader onderzoek uitgevoerd te worden 

vooraleer medewerking verleend kan worden aan de gewenste ontwikkeling. 

Dit geldt eveneens voor locaties waar middels een vrijstellings- of 

wijzigingsbevoegdheid gebouwd kan worden c.q. nieuwe/gewijzigde functies 

toegelaten zijn

Toevoegen:

Lid 16 a  Opstelruimte voertuigen

Bij het realiseren van bebouwing in het verlengde van een bestaande oprit danwel het 

omzetten van een voor het plaatsen van een voertuig bestemd bouwwerk (garage) naar een 

andere functie dient rekening te worden gehouden met 5 meter vrije ruimte voor het 

opstellen van een auto of een ander soortgelijk voertuig.

Artikel 5 Beschrijving in hoofdlijnen gemeenschappelijk aan alle bestemmingen

Wijzigen:

lid 1

sub II) Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 W.R.O.

“Tussengebied Dorpstraat-Heufke (locatie A)” wordt “Tussengebied Dorpstraat-Heufstraat 

(locatie A)”

Vervallen:

lid 1

sub II) Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 W.R.O.

“Prins Hendriklaan/Prinses Margrietstraat (locatie E)” (in zijn geheel)

Artikel 6 Woondoeleinden I

Toevoegen:

lid 1

Z voor woonzorgeenheid/complex

K voor kantoordoeleinden

MT voor medische/therapeutische activiteiten, zoals fysiotherapeut en huisarts, groter dan 

35 m² vloeroppervlak van de woning

en tevens voor zover op de plankaart A aangegeven met het differentiatievlak “ beperking 

functies “ uitsluitend voor parkeervoorzieningen alsmede ontsluitingswegen en 

verhardingen.
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Toevoegen:

lid 2

sub a

Situering van de functies

…, met dien verstande dat op de locatie Maastrichterstraat 74 de woonfunctie enkel op de 

verdieping is toegestaan en dat de totale begane grond van dit pand bestemd is voor aan 

huis gebonden beroepen en/of consumentverzorgende ambachtelijke bedrijven in 

milieucategorie 1 en 2.

Wijzigen:

lid 2

sub b 

Aan huis gebonden beroepen 

De binnen deze bestemming gelegen bebouwing kan worden gebruikt voor een aan huis 

gebonden beroep met dien verstande dat:

- de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd;

- geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen 

ontstaan;

- maximaal 30% van het vloeroppervlak tot een maximum van 35 m² als zodanig mag 

worden gebruikt;

- het aan huis gebonden beroep wordt uitgeoefend door de bewoner van het pand;

- de woonuitstraling van de bebouwing behouden blijft;

- het aan huis gebonden beroep wordt uitgeoefend in de hoofdmassa en/of het 

aangebouwde bijgebouw; danwel in een vrijstaand bijgebouw gelegen binnen een zone 

van 3 m. uit de oorspronkelijke achtergevel;

- de parkeerbalans in de directe woonomgeving niet onevenredig nadelig wordt of kan 

worden beïnvloed.

sub c

Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsdoeleinden, bedrijfsdoeleinden en 

medische/therapeutische activiteiten

Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsdoeleinden en bedrijfsdoeleinden groter dan 

60 m2, zijn op de plankaart aangeduid met de letters BG; medische/therapeutische 

activiteiten groter dan 35 m² vloeroppervlak van de woning, zijn op de plankaart aangeduid 

met de letters MT.

Deze functies mogen worden gehandhaafd en mogen maximaal 10% in 

bedrijfsvloeroppervlak worden uitgebreid. Indien deze afwijkende functie wordt vervangen 

door een binnen de bestemming woondoeleinden toegestane functie en gedurende een 

aaneengesloten periode van minimaal 3 jaren als zodanig is gebruikt, is deze afwijkende 

functie ter plaatse niet meer toegestaan.
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Elders in deze bestemming zijn consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsdoeleinden 

respectievelijk bedrijfsdoeleinden niet toegestaan; medische/therapeutische activiteiten zijn 

elders binnen deze bestemming niet toegestaan, voor zover deze activiteiten een groter 

bedrijfsvloeroppervlak beslaan dan 35 m2.

Wijzigen:

lid 3

aanhef

Op de tot woondoeleinden I bestemde gronden mogen uitsluitend gebouwen en andere 

bouwwerken worden opgericht die qua aard en afmetingen binnen deze bestemming 

passen waarbij het bouwperceel in geval van grondgebonden woningen voor maximaal 50% 

en ingeval van gestapelde woningen voor maximaal 60% mag worden bebouwd, met dien 

verstande dat: 

sub b

op de plankaart A in het rechtervak van de matrix de maximale afstand tussen de 

voorgevelrooilijn en de achtergevelrooilijn voor de aaneengesloten gronden met de 

bestemming woondoeleinden I is aangegeven, met uitzondering van de gronden waar geen 

maximale afstand is opgenomen en het door bebouwingsgrenzen omsloten oppervlak 

geheel mag worden bebouwd (woonzorgcomplex).

sub c’

Het aantal woningen mag niet toenemen met uitzondering van de gronden gelegen aan de 

Gerbaldusstraat waar 2 woningen zijn toegestaan en de locatie hoek 

Merkelbeekerstraat/Churchillstraat waar 3 woningen zijn toegestaan.

sub d, onder 1 

de goothoogte van de uitbreiding mag maximaal 3,20 meter bedragen;

sub d, onder 4

de afstand van de uitbreiding tot de aan de voorzijde gelegen voorgevelrooilijn moet 

minimaal 3 meter bedragen;

sub e, onder 1

de goothoogte mag maximaal 3,20 meter bedragen;
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sub f

de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, bij vrijstaande woningen en bij de niet 

aaneengebouwde zijgevel van halfvrijstaande en aaneengebouwde woningen, minimaal 3 

meter moet bedragen, met dien verstande dat op gronden met een naar de weg of 

groenvoorziening gekeerde zijdelingse perceelsgrens (hoeksituaties) de voorgevelrooilijn 

van de aan die weg of groenvoorziening gelegen bebouwing niet overschreden mag 

worden. 

sub g

ongeacht het overige bepaalde in dit lid de inhoud van een grondgebonden woning 

minimaal 250 m³  moet en maximaal 1000 m³ mag bedragen;

sub i

per gestapelde woning maximaal 20 m² aan gebouwen mag worden opgericht met een 

maximale goothoogte van 3,20 meter met dien verstande dat de afstand tot de 

voorgevelrooilijn en de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 meter moet bedragen. 

sub j onder 1

de hoogte mag maximaal 3,00 meter bedragen met uitzondering van erfafscheidingen die 

voor de voorgevelrooilijn maximaal 1,00 meter en achter de voorgevelrooilijn maximaal 2,00 

meter hoog mogen zijn, voorzieningen voor de openbare verlichting en vlaggenmasten die 

maximaal 8,00 meter hoog mogen zijn, antennes en antennemasten die maximaal 12,00 

meter hoog mogen zijn en een overkapping op gronden waar dat op de plankaart A als 

zodanig is aangegeven tot maximaal 6,00 m (woonzorgcomplex).

sub j, onder 2

op gronden met een naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens (hoeksituaties) moeten 

andere bouwwerken worden geplaatst op een afstand van minimaal 3 meter uit de naar de 

weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens, met uitzondering van erfafscheidingen tot een 

maximale hoogte van 1 meter die tot in de zijdelingse perceelsgrens mogen worden 

opgericht. 

sub j, onder 3

indien het bouwwerk een carport (gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde) betreft, dient 

deze achter de voorgevelrooilijn te worden opgericht met dien verstande dat op gronden 

met een naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens ook de voorgevelrooilijn van de aan 

die weg gelegen bebouwing niet overschreden mag worden. 
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Toevoegen:

lid 3

sub j, onder 4

aan een woning mag een balkon worden opgericht, mits de breedte van het balkon niet 

meer dan 3 meter en de hoogte alsmede de diepte van het balkon niet meer dan 1 meter 

bedraagt. 

sub j, onder 5

aan een gebouw mag een erker worden opgericht, mits de breedte van de erker niet meer 

bedraagt dan 50 % van de gevel waaraan deze wordt gebouwd, de diepte niet meer 

bedraagt dan 1 meter en de erker niet hoger is dan de hoogte van de bouwlaag waaraan de 

erker wordt gebouwd.

sub k

de oppervlakte per woonwagenstandplaats maximaal 250 m² bedraagt waarvan, in 

afwijking van het bepaalde in de aanhef van dit lid, maximaal 60% mag worden bebouwd; 

de goothoogte van de woonwagens en gebouwen bedraagt maximaal 3,20 meter. 

Toevoegen: 

lid 4 

onder A 

sub a’

van het bepaalde in lid 1 voor het toestaan van andere functies in het op de plankaart A 

aangegeven differentiatievlak “ beperking functies “ mits deze passen binnen de in lid 1 

overig toelaatbaar geachte functies. Bij het verlenen van de vrijstelling worden in ieder geval 

de voorwaarden in acht genomen zoals opgenomen in het nazorgplan van Royal Haskoning 

dat als bijlage is opgenomen bij deze voorschriften.

sub a’’

van het bepaalde in lid 1 en lid 2 sub a voor het gebruik van de locatie aan de 

Maastrichterstraat ten behoeve van de woonfunctie, waarbij tevens de woonfunctie op de 

begane grond is toegestaan, onder de voorwaarden dat naast het bepaalde onder C van dit 

lid tevens het bepaalde in artikel 3 lid 5 van deze voorschriften in acht genomen dient te 

worden. 
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Vervallen:

lid 4

onder A 

sub b (in zijn geheel)

Wijzigen:

lid 4 

onder A

sub c

van het bepaalde in lid 2 sub b t/m f voor het uitbreiden met maximaal 10% van het 

oppervlak van de bestaande bebouwing;

Vervallen:

lid 4

onder A

sub d (in zijn geheel)

Wijzigen: 

lid 4 

onder A 

sub g

van het bepaalde in lid 3 sub d.

(onder 1.) tot een goothoogte gelijk aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de 

aangrenzende bebouwing danwel bij toepassing van lid 4 sub f tot een goothoogte gelijk aan 

de goothoogte van de (direct) aangrenzende bebouwing of tot een maximale goothoogte van 

3,20 meter maal het ingevolge de matrix toegestane aantal bouwlagen waarbij zoveel 

mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij de bestaande bebouwing op de belendende 

percelen.

sub i 

van het bepaalde in lid 3 aanhef om het bebouwingspercentage per bouwperceel op te 

hogen van 50 naar 60;
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Toevoegen:

lid 4

sub m

…, alsmede het bepaalde in artikel 3 lid 5 van deze voorschriften in acht wordt genomen.

sub m’

van het bepaalde in lid 3 sub c voor de bouw van 8 grondgebonden woningen per aanvraag 

op de locatie hoek Bongardstraat / Bunderstraat onder de voorwaarden dat het bepaalde in 

lid 3 sub e t/m g en j, alsmede het bepaalde in artikel 3 lid 3 aanhef en lid 5 van deze 

voorschriften in acht wordt genomen.

sub m”

van het bepaalde in lid 3 sub c voor de bouw van maximaal 20 grondgebonden 

zorgwoningen op het nog niet bebouwde binnengebied van de voormalige locatie van 

Quality Bakers, zoals weergegeven met een rode begrenzing op plankaart 3a onder de 

navolgende voorwaarden:

- de woningen bestaan uit 1 bouwlaag afgewerkt met een plat dak;

- een bouwkavel wordt voor maximaal 65 % bebouwd;

- de op de plankaart aangegeven voorgevelrooilijn mag middels bebouwing worden 

overschreden mits er voldoende ruimte overblijft voor 1 parkeerplaats op eigen 

terrein;

- er mag in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd met dien verstande dat voor 

bijgebouwen het bepaalde in lid 3 sub e t/m g in acht wordt genomen;

- het bepaalde in artikel 3 lid 5 van deze voorschriften omtrent de onderzoeksplichten 

dient in acht te worden genomen.

sub n

…, alsmede het bepaalde in artikel 3 lid 5 van deze voorschriften in acht wordt genomen..

Vervallen: 

lid 5

sub D (in zijn geheel)

lid 6

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 3 van dit artikel aangegeven minimal en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;
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indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.

Artikel 7 Woondoeleinden II

Wijzigen:

lid 2

sub b

de binnen deze bestemming gelegen bebouwing kan worden gebruikt voor een aan huis 

gebonden beroep met dien verstande dat:

- de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd;

- geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen 

ontstaan;

- maximaal 30% van het vloeroppervlak tot een maximum van 35 m² als zodanig mag 

worden gebruikt;

- het aan huis gebonden beroep wordt uitgeoefend door de bewoner van het pand;

- de woonuitstraling van de bebouwing behouden blijft;

- het aan huis gebonden beroep wordt uitgeoefend in de hoofdmassa en/of het 

aangebouwde bijgebouw; danwel in een vrijstaand bijgebouw gelegen binnen een zone 

van 3 m. uit de oorspronkelijke achtergevel;

- de parkeerbalans in de directe woonomgeving niet onevenredig nadelig wordt of kan 

worden beïnvloed.

lid 3

aanhef

Op de tot woondoeleinden II bestemde gronden mag uitsluitend bebouwing worden 

opgericht die qua aard en afmetingen bij deze bestemming past, waarbij het bouwperceel in 

geval van grondgebonden woningen voor maximaal 50% en in geval van gestapelde 

woningen voor maximaal 60% mag worden bebouwd, met dien verstande dat:

sub c:

op de aaneengesloten gronden op de plankaart A aangegeven met het cijfer 1 (a, b, c en d) 

de volgende bepalingen gelden ten aanzien van het minimaal en maximaal aantal te 

realiseren woningen, de maximale woningdichtheid en de verhouding tussen 

grondgebonden en gestapelde woningbouw

1a:

- er mogen maximaal 70 grondgebonden woningen worden gerealiseerd.
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1b:

- er moeten minimaal 280 en mogen maximaal 320 woningen worden gebouwd met een  

maximale dichtheid van 80 woningen per ha. bruto woongebied;

- maximaal 50% van de woningen mag worden gestapeld;

1c:

- er mogen maximaal 80 woningen per ha worden gebouwd.

- maximaal 100% van de woningen mag worden gestapeld.

1d:

- er mogen maximaal 85 grondgebonden woningen worden gerealiseerd.

sub f, onder 1

de goothoogte mag maximaal 3,20 meter bedragen;

sub f, onder 4

de afstand van de uitbreiding tot de aan de voorzijde gelegen voorgevelrooilijn moet 

minimaal 3 meter bedragen;

sub g, onder 1

de goothoogte mag maximaal 3,20 meter bedragen;

sub h

voor de bebouwing als bedoeld onder e., f. en g. van dit lid de afstand tot de zijdelingse 

perceelsgrens, bij vrijstaande woningen en bij de niet aaneengebouwde zijgevel van 

halfvrijstaande en aaneengebouwde woningen, minimaal 3 meter moet bedragen, met 

uitzondering van de locatie aangegeven met cijfer en letter 1a waar de afstand tot de 

zijdelingse perceelsgrens tenminste 2,00 m. moet bedragen, met dien verstande dat op 

gronden met een naar de weg of groenvoorziening gekeerde zijdelingse perceelsgrens 

(hoeksituaties) de voorgevelrooilijn van de aan die weg of groenvoorziening gelegen 

bebouwing niet overschreden mag worden.

sub i

ongeacht het overige bepaalde in dit lid de inhoud van een grondgebonden woning 

minimaal 300 m³ moet en maximaal 1000 m³ mag bedragen, met uitzondering van de locatie 

aangegeven met cijfer en letter 1a waar de inhoud minder dan 300 m3 mag bedragen; 

sub k

per gestapelde woning maximaal 20 m² aan gebouwen mag worden opgericht met een  

maximale goothoogte van 3,20 meter, met dien verstande dat de afstand tot de 

voorgevelrooilijn en de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 meter moet bedragen.
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sub l, onder 2

op gronden met een naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens (hoeksituaties) moeten 

andere bouwwerken worden geplaatst op een afstand van minimaal 3 meter uit de naar de 

weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens, met uitzondering van erfafscheidingen tot een 

maximale hoogte van 1 meter die tot in de zijdelingse perceelsgrens mogen worden 

opgericht.

sub l, onder 3

indien het bouwwerk een carport (een gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde) betreft, 

dient deze achter de voorgevelrooilijn te worden opgericht met dien verstande dat op 

gronden met een naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens ook de voorgevelrooilijn 

van de aan die weg gelegen bebouwing niet overschreden mag worden.

Toevoegen:

lid 3

sub l, onder 4

aan een woning mag een balkon worden opgericht, mits de breedte van het balkon niet 

meer dan 3 meter en de hoogte alsmede de diepte van het balkon niet meer dan 1 meter 

bedraagt.

sub l, onder 5

aan een gebouw mag een erker worden opgericht, mits de breedte van de erker niet meer 

bedraagt dan 50 % van de gevel waaraan deze wordt gebouwd, de diepte niet meer 

bedraagt dan 1 meter en de erker niet hoger is dan de hoogte van de bouwlaag waaraan de 

erker wordt gebouwd.

Vervallen:

lid 4

onder A

sub b (in zijn geheel)

sub c (in zijn geheel)
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Wijzigen:

lid 4

onder A

sub g

van het bepaalde in lid 3 aanhef om het bebouwingspercentage per bouwperceel op te 

hogen van 50 naar 60 resp. van 60 naar 100.

lid 6

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 3 van dit artikel aangegeven minimale en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;

indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.

Artikel 8 Gemengde doeleinden

Wijzigen:

lid 2

sub f

Aan huis gebonden beroepen 

De binnen deze bestemming gelegen bebouwing kan worden gebruikt voor een aan huis 

gebonden beroep met dien verstande dat:

- de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd;

- geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen 

ontstaan;

- maximaal 30% van het vloeroppervlak tot een maximum van 35 m² als zodanig mag 

worden gebruikt;

- het aan huis gebonden beroep wordt uitgeoefend door de bewoner van het pand;

- de woonuitstraling van de bebouwing behouden blijft;

- het aan huis gebonden beroep wordt uitgeoefend in de hoofdmassa en/of het 

aangebouwde bijgebouw; danwel in een vrijstaand bijgebouw gelegen binnen een zone 

van 3 m. uit de oorspronkelijke achtergevel;

- de parkeerbalans in de directe woonomgeving niet onevenredig nadelig wordt of kan 

worden beïnvloed.
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lid 3

aanhef

Op de tot gemengde doeleinden bestemde gronden mogen uitsluitend gebouwen en andere 

bouwwerken worden gebouwd die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen,

waarbij het bouwperceel voor maximaal 50% mag worden bebouwd, met dien verstande 

dat:

lid 3

sub d, onder 1

de goothoogte van de uitbreiding mag maximaal 3,20 meter bedragen;

sub e, onder 1

de goothoogte mag maximaal 3,20 meter bedragen;

sub f

bij de uitbreiding als bedoeld onder d. en e. van dit lid de afstand tot de zijdelingse 

perceelsgrens, bij vrijstaande gebouwen en bij de niet aaneengebouwde zijgevel van 

halfvrijstaande en aaneengebouwde gebouwen, minimaal 3 meter moet bedragen, met dien 

verstande dat op gronden met een naar de weg of groenvoorziening gekeerde zijdelingse 

perceelsgrens (hoeksituaties) de voorgevelrooilijn van de aan die weg of groenvoorziening 

gelegen bebouwing niet overschreden mag worden. 

sub g 

ongeacht het overige bepaalde in dit lid de inhoud van een grondgebonden woning 

minimaal 250 m³ moet en maximaal 1000 m³ mag bedragen; 

sub j, onder 2

op gronden met een naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens (hoeksituaties) moeten 

andere bouwwerken worden geplaatst op een afstand van minimaal 3 meter uit de naar de 

weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens, met uitzondering van erfafscheidingen tot een 

maximale hoogte van 1 meter die tot in de zijdelingse perceelsgrens mogen worden 

opgericht.

sub j, onder 3

indien het bouwwerk een carport (een gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde) betreft, 

dient deze achter de voorgevelrooilijn te worden opgericht met dien verstande dat op 

gronden met een naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens ook de voorgevelrooilijn 

van de aan die weg gelegen bebouwing niet overschreden mag worden.
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Toevoegen:

lid 3

sub j, onder 4

aan een gebouw mag een balkon worden opgericht, mits de breedte van het balkon niet 

meer dan 3 meter en de hoogte alsmede de diepte van het balkon niet meer dan 1 meter 

bedraagt.

sub j, onder 5

aan een gebouw mag een erker worden opgericht, mits de breedte van de erker niet meer 

bedraagt dan 50 % van de gevel waaraan deze wordt gebouwd, de diepte niet meer 

bedraagt dan 1 meter en de erker niet hoger is dan de hoogte van de bouwlaag waaraan de 

erker wordt gebouwd.

Wijzigen:

lid 4

onder A

sub h

van het bepaalde in lid 3 sub d.

(onder 1.) tot een goothoogte gelijk aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de 

aangrenzende bebouwing danwel bij toepassing van lid 4 sub f tot een goothoogte gelijk aan 

de goothoogte van de (direct) aangrenzende bebouwing of tot een maximale goothoogte van 

3,20 meter maal het ingevolge de matrix toegestane aantal bouwlagen waarbij zoveel 

mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij de bestaande bebouwing op de belendende 

percelen.

sub j 

van het bepaalde in lid 3 aanhef om het bebouwingspercentage per bouwperceel op te 

hogen van 50 naar 60.

Toevoegen:

lid 4

sub n

- het bepaalde in artikel 3 lid 5 van deze voorschriften in acht wordt genomen.

sub o

- het bepaalde in artikel 3 lid 5 van deze voorschriften in acht wordt genomen.
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lid 6

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 3 van dit artikel aangegeven minimale en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;

indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.

Artikel 9 Bedrijfsdoeleinden

Wijzigen:

lid 1

De op de plankaart A als bedrijfsdoeleinden aangegeven gronden zijn, met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 18 voor zover het tevens betreft beschermingszone a bestemd 

voor:

- bedrijfsdoeleinden in de milieucategorieën 1 en 2 zoals weergegeven in de als bijlage 

opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;

- doeleinden van openbaar nut;

- groenvoorzieningen;

- parkeerdoeleinden,

en tevens voor zover op de plankaart A aangegeven met het cijfer:

1 voor schoenenfabriek

3 voor garagebedrijf

5 voor meubelfabriek

6 voor aannemersbedrijf

7 voor autoboxenverhuur en opslag

8 voor supermarkt met een maximale verkoopvloeroppervlakte van 785 m² 

9 voor tankstations

10 voor garagebedrijf

11 voor constructiebedrijf

12 voor garagebedrijf

13 voor aannemersbedrijf

14 voor autodemontagebedrijf

15 voor opslag en stalling, alsmede voor gebruik van de ten tijde van de terinzagelegging 

van het ontwerpplan bestaande bebouwing als werkplaats en showroom ten behoeve 

van volumineuze goederen en voor kantoordoeleinden als ondergeschikte 

nevenactiviteit van de bedrijfsvoering.
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met dien verstande dat indien de hierboven onder 1 t/m 14 genoemde en op de plankaart A 

met het corresponderende cijfer aangegeven bedrijfsdoeleinden gedurende een 

aaneengesloten periode van minimaal 3 jaren niet zijn gebruikt overeenkomstig de 

aangegeven bedrijvigheid; deze bedrijvigheid niet meer is toegestaan.

Toevoegen:

lid 3

sub e

ter plaatse van de gronden op plankaart A nader aangegeven met het cijfer 15, een 

uitbreiding of vervanging van de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan 

bestaande bebouwing is toegestaan tot een maximale hoogte van 5 meter en een maximaal 

bebouwingspercentage van 60 % onder de voorwaarde dat de bepalingen in lid 3 sub a, b en 

d van dit artikel, alsmede het bepaalde in artikel 3 lid 5 van deze voorschriften in acht 

worden genomen en gebouwd wordt binnen de op de plankaart A weergegeven 

bebouwingsgrens.

Toevoegen:

lid 4

(4e gedachtenstreepje)

- het, uitsluitend ter plaatse van de gronden op de plankaart A nader aangegeven met 

het cijfer 15, oprichten van een (bij voorkeur inpandige) bedrijfswoning, onder de 

voorwaarden dat de bepalingen in lid 3 van dit artikel, alsmede de bepalingen in artikel 

3 lid 5 van deze voorschriften, in acht genomen worden.

lid 4

sub B

Bij het verlenen van vrijstelling als bedoeld in sub A dient het onderstaande in acht te 

worden genomen:

a. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

b. er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse 

ontstaan of kunnen ontstaan;

c. de parkeerbalans in de directe woonomgeving mag niet onevenredig nadelig worden of 

kunnen worden beïnvloed;

d. aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse mag geen 

afbreuk worden gedaan.

Vernummering:

‘B’ wordt ‘C’
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Wijzigen: 

lid 6

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen t en aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 3 van dit artikel aangegeven minimale en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;

indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.

Artikel 10 Bijzondere doeleinden

Wijzigen:

lid 5

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 3 van dit artikel aangegeven minimale en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;

indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.

Artikel 11 Militaire doeleinden

Wijzigen:

lid 1

De op de plankaart A als militaire doeleinden aangegeven gronden zijn, met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 18 voor zover het tevens betreft beschermingszone a bestemd 

voor:

- militaire doeleinden;

- doeleinden van openbaar nut;

- groenvoorzieningen;

- verkeersdoeleinden;

- parkeervoorzieningen;

- kantoordoeleinden voorzover op de plankaart A aangeduid met de letter K;

- bijzondere doeleinden voorzover op de plankaart A aangeduid met de letters BD.
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Wijzigen:

lid 2

sub d

de hoogte van ander bouwwerken maximaal 8,00 m. mag bedragen met uitzondering van 

erfafscheidingen die maximaal 4,50 m. hoog mogen zijn.

Toevoegen:

lid 3

Bijzondere bepaling

De gronden op de plankaart A aangegeven met het raster   zijn uitsluitend 

bestemd voor groenvoorzieningen inclusief waterpartijen. Er mogen geen verhardingen 

worden aangebracht anders dan in de vorm van (inspectie)paden. 

Vernummering: 

lid 3 en lid 4 wordt: lid 4 en lid 5

Wijzigen:

lid 4 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van:

Onder A:

a. het bepaalde in lid 2 sub a tot een nokhoogte van 3,00 m. boven de toegestane 

nokhoogte;

b. het bepaalde in lid 2 sub b om het bebouwingspercentage op te hogen van 50 naar 60;

c. het bepaalde in lid 2 sub c voor het plaatsen van de voorgevel in de nabij gelegen 

bestemmingsgrens.

Onder B:

Bij het verlenen van vrijstelling als bedoeld in sub A. dient het onderstaande in acht te 

worden genomen:

a. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

b. er mogen geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of 

kunnen ontstaan;

c. aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse mag geen 

afbreuk worden gedaan.

Onder C:

Bij het verlenen van vrijstelling door Burgemeester en Wethouders wordt de procedure in 

acht genomen zoals vermeld in artikel 27, lid 1.
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lid 5 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 2 van dit artikel aangegeven minimale en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;

indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.

Artikel 13 Begraafplaats

Wijzigen:

lid 3

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 2 van dit artikel aangegeven minimale en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;

indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.

Artikel 14 Recreatieve doeleinden

Vervallen:

lid 4 in zijn geheel (wijzigingsbevoegdheid)

Vernummering:

lid 5 wordt: lid 4 

Wijzigen:

lid 4 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 2 van dit artikel aangegeven minimale en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;
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indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.

Artikel 15 Groenvoorzieningen

Toevoegen:

lid 1

en tevens voor zover op de plankaart A aangegeven met het teken r , de grond en de 

daarop gelegen opstal (SC), als verblijfsruimte ten behoeve van de ter plaatse gelegen 

Scouting.

Wijzigen:

lid 2

Op de tot groenvoorzieningen bestemde gronden mogen, buiten het op de plankaart A met 

de letters SC aangegeven Scoutinggebouw, geen gebouwen worden opgericht en mogen 

uitsluitend andere bouwwerken worden opgericht die qua aard en afmetingen bij deze 

bestemming passen met een hoogte van maximaal 5,00 m. 

Vervallen:

lid 3 in zijn geheel (wijzigingsbevoegdheid)

Vernummering:

lid 4 wordt: lid 3

Wijzigen:

lid 4 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 2 van dit artikel aangegeven minimale en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;

indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.



B E S T E M M I N G S P L A N W O O N G E B I E D E N 2 D E H E R Z I E N I N G

B01032 /ZC8 /147 /700067 ARCADIS 27

Artikel 16 Doeleinden van openbaar nut

Wijzigen:

lid 4

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 

artikel 1 lid 42 en de in lid 2 van dit artikel aangegeven minimale en maximale maten voor 

wat betreft:

- de nadere bepaling van het peil;

- de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken;

indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken of ter voorkoming dat 

afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse.

Artikel 17 Verkeersdoeleinden

Toevoegen:

lid 3

A. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de bestemming verkeersdoeleinden te 

wijzigen in de bestemming woondoeleinden I voor zover het betreft de op de 

plankaart A met een raster aangegeven locatie (Oude markt) onder voorwaarden dat:

- er een bebouwingspercentage geldt van maximaal 75%;

- er op de locatie maximaal 12 woningen mogen worden gebouwd;

- er maximaal in 4 bouwlagen mag worden gebouwd;

- horecadoeleinden uitsluitend zijn toegestaan op de begane grond en eerste 

verdieping;

- het bepaalde in artikel 3 lid 5 in acht genomen wordt. 

B. Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid door Burgemeester en Wethouders 

wordt de procedure in acht genomen zoals vermeld in artikel 27 lid 2.

Artikel 22 Toekomstig beschermd stads- en dorpsgezicht

Toevoegen:

lid 2

sub f

§ Rozengaard

- straten: lange, rechte hoofdstraten met een breder profiel en groenelementen 

onderling verbonden met korte gebogen secundaire straten met een 

smal profiel en nauwelijks groenelementen;

- pleinen: diverse kleine pleinen ter plekke van kruispunten en verruiming;
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- gevels: aaneengesloten bebouwingswanden met woningen en 1 of 2 lagen met 

kap. De woningen in 1 laag zijn voorzien van dakkapellen. 

Verbijzondering door variëteit in kaprichting en kapvorm;

- groen: groenelementen geconcentreerd op het plein.

§ Treebeek-Haansberg

- straten: aan de oostzijde gebogen straten meelopend met hoogtelijnen, aan de 

westzijde rechte straten haaks staand op de hoogtelijnen. Ruim 

straatprofiel mede door toepassing van voortuinen;

- pleinen: centraal groen plein in het midden van het gebied. Daarnaast diverse 

kleine pleinen/verruimingen op hoekpunten;

- gevels: vertikaal gelede gevels. Verbijzonderingen d.m.v. dakkapellen en 

richting kapoplossingen;

- groen: groene wijk, zowel door groenelementen langs de straat als op de 

pleinen.

§ De Egge

- straten: recht, gridachtig stratenpatroon met gesloten straatwanden. Smal 

straatprofiel, woningen zijn aan de straatrand gelegen;

- pleinen: centraal plein in het midden van de wijk;

- gevels: 2 bouwlagen met kap. Verbijzondering hoekoplossingen d.m.v. 

variatie in kaprichtingen. Toepassing dakkapellen;

- groen: groenelementen geconcentreerd op het plein.

§ Schuttersveld

- straten: straten staan haaks op hoogtelijnen. Zicht op het Schutterspark. Breed 

straatprofiel, mede door toepassing van voortuinen;

- pleinen: centraal plein en diverse kleine verruimingen;

- gevels: geen aaneengesloten straatwand, voornamelijk 1 bouwlaag met kap. 

Diversiteit door dakkapellen en verbijzonderingen door variëteit in 

kaprichting;

- groen: geconcentreerd op centraal plein en bij entrees.

§ Langeberg

- straten: gebogen straten, ongeveer meelopend met de hoogtelijnen. 

Onderscheid in hoofdstraten (breed profiel met veel groenelementen) 

en secundaire straten (smal profiel met weinig groenelementen). In de 

secundaire straten zijn de woningen veelal (eenzijdig) aan de 

straatrand gelegen;

- pleinen: verwijding ter plekke van kruispunten en centraal plein;

- gevels: grote diversiteit van gesloten straatwanden tot half vrijstaande 

woningen. Verbijzondering gevels d.m.v. architectuur;

- groen: in hoofdstraten dubbele bomenrij.



B E S T E M M I N G S P L A N W O O N G E B I E D E N 2 D E H E R Z I E N I N G

B01032 /ZC8 /147 /700067 ARCADIS 29

§ Voormalige mijnspoor

- Het dijklichaam met bijbehorende hellingen en beplantingen

Artikel 23 Verboden gebruik van gronden

Wijzigen: 

lid 2

Het is verboden de gronden (voortuin) direct gelegen tussen de aan de voorkant gelegen 

voorgevelrooilijn van een woning en de weg of openbare groenstrook te gebruiken ten 

behoeve van het parkeren van motorvoertuigen en caravans, met uitzondering van 

(brom)fietsen, motors en scootmobiels. Het parkeerverbod is niet van toepassing op een 

oprit gelegen in het verlengde van een bestaande in- of uitrit. 

lid 4 

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2 (verbod 

parkeren in de voortuin) , mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- er is geen andere stallingsruimte op het perceel aanwezig c.q. te realiseren; 

- de voortuin een diepte heeft van minimaal 5,50 meter;

- er kan gebruik worden gemaakt van de bestaande in- of uitrit, bijvoorbeeld door

verbreding van de bestaande oprit, of indien een nieuwe in- of uitrit moet worden 

aangelegd deze aanleg geen onevenredig nadeel toebrengt aan de parkeerbalans in de 

directe omgeving, de verkeersveiligheid en/of eventueel aanwezig openbare groen;

- minimaal 50% van de voortuin blijft in gebruik als tuin;

- de belangen van derden worden door aanleg van extra parkeerruimte niet 

onevenredig worden geschaad;

- er ontstaan door de aanleg van extra parkeerruimte geen onevenredig nadelige 

gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;

- er wordt aan het stedenbouwkundige beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse 

geen afbreuk wordt gedaan.

Artikel 25 Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Vernummering:

lid 2

“lid 2” wordt “lid 2a”. 
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Toevoegen:

lid 2b

voor het uitoefenen van op de plankaart aangeduide functies, zijnde 

‘consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten’, ‘kantoordoeleinden’ en 

‘medisch/therapeutische doeleinden’ op een andere bouwlaag dan de begane grond c.q. op 

meerdere bouwlagen, mits het woonmilieu en de belangen van derden niet onevenredig 

worden geschaad.

Wijzigen:

lid 6

‘voor het oprichten van GSM-masten tot een maximale hoogte van 35,00 m.’ wordt ‘voor het 

oprichten van GSM- en UMTS-masten tot een maximale hoogte van 40 meter’

Artikel 26 Algemene wijzigingsbevoegdheid

Toevoegen:

lid 6

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, voorzover het betreft de gronden op de 

plankaart A begrensd  met de lijn  , de aangegeven bestemmingen 

te wijzigen in de bestemming militaire doeleinden onder voorwaarden dat bebouwing is 

toegestaan tot  een maximum van 3 bouwlagen, het parkeren op eigen terrein plaatsvindt, 

de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad en aan het stedenbouwkundig 

beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse geen afbreuk wordt gedaan.

Vernummering:

“lid 6” wordt “lid 7”. 

 

Artikel 27 Procedureregels

Wijzigen:

lid 3

sub b 

Burgemeester en wethouders van de gemeente maken de nederlegging tevoren in één of 

meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huis-bladen, die in de gemeente worden verspreid, en 

voorts op de gebruikelijke wijze bekend;
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sub c 

de bekendmaking houdt in de bevoegdheid van belanghebbenden tot het schriftelijk 

indienen van bedenkingen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente tegen het 

ontwerp-besluit gedurende de ander a. genoemde termijn. 

Artikel 30 Strafbepaling

Wijzigen (in z’n geheel):

Overtreding van het bepaalde in artikel 3 de leden 13 sub A en 17 sub A, artikel 12 lid 6 sub 

A, artikel 18 lid 3 sub A, artikel 19 lid 3 sub A, artikel 21 lid 3 sub A, artikel 22 lid 3 sub A, 

artikel 23 lid 1 en artikel 24 lid 1, wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van 

artikel 1a onder 2 van de Wet op de economische delicten.

Artikel 31 Slotbepaling

Wijzigen: 

Slotbepaling integraal wijzigen in: 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel “ Voorschriften 

bestemmingsplan Woongebieden 2e herziening”.


