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Plan: Woongebieden 

Artikel 1 Be il en 
Status: onherroepelijk 

9 PP Plantype: bestemmingsplan 
IMRO-ídn: NL.IMR0.0018.BP096Woongebieden-31va 
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1.27 Dak: 

1.28 Detailhandel: 

1.29 Detailhandel -auto's, boten en caravans: 

1.30 Detailhandel -bouwmarkt: 

1.31 Detailhandel -grove bouwmaterialen: 
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1.36 Erf: 

1.37 Gasontvangststation: 

1.38 Gebouw: 

1.39 Geluidsbelasting in d6: 

1.40 Geluidsbelasting vanwege een industrieterrein: 

1.41 Geluidsbelasting vanwege een weg: 

1.42 Geluidsbelasting vanwege een spoorweg: 

1.43 Geluidsgevoelige gebouwen: 

1.44 Geluidzoneringsplichtige inrichting: 

1.45 Gevellijn: 

1.46 Groothandel: 

1.47 Hogere grenswaarde: 

1.48 Hoofdgebouw: 

1.49 Horecacategorie 1: 

1.50 Horecacategorie 2: 

1.51 Horecacategorie 3: 

1.52 Horeca: 

1.53 Kantoor: 
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1.54 Kap: 
1.55 Kamerverhuurpand: 
1.56 Kassen: 

1.57 Kwetsbaar object: 
1.58 Maatschappelijke voorzieningen: 
1.59 Nutsvoorziening: 
1.60 Peil: 
1.61 Permanente bewoning: 
1.62 Plangebied: 
1.63 Planregels: 
1.64 Productiegebonden detailhandel: 
1.65 Recreatiewoning: 
1.66 Risicovolle inrichting: 
1.67 Seksinrichting: 
1.68 SVBP2008: 
1.69 Tuincentrum: 
1.70 Voorgevel: 
1.71 Voorkeursgrenswaarde: 
1.72 Winkel: 
1.73 Wonen: 
1.74 Woning: 
1.75 Zijgevel: 

1.1 Plan: 

Het bestemmingsplan 'Woongebieden' van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het plan bestaat uit deze 
planregels met bijlagen en de plankaart. Het plan gaat vergezeld van een plantoelichting. 

1.2 Bestemmingsplan: 

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
'NL.IMR0.0018.BP096Woongebieden-31va' met de bijbehorende regels met bijlagen. Het plan gaat 
vergezeld van een plantoelichting. 

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 Ander bouwwerk: 

Elk bouwwerk, geen gebouw zijnde. 

1.6 Atelier: 

Werkruimte van een kunstenaar of ambachtsman en/of ruimte voor het tentoonstellen van kunst, inclusief 
galerie, en het (laten) uitvoeren van kunstzinnige activiteiten. 

1.7 Bebouwing: 

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

1.8 Bebouwingspercentage: 

Een op de plankaart of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een 
terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd. 

1.9 Bedrijf of beroep aan huis: 
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Een dienstverlenend bedrijf of beroep, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met 
de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.10 Bedrijfsgebouw: 

Een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 

1.11 Bedrijfsgerelateerd kantoor: 

Bedrijfsgerelateerde kantoren zijn die kantoorruimten die gebruikt worden ten behoeve van 
administratieve, danwel andere kantoormatige activiteiten (zoals onderzoeks- en advieswerk) die 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een bedrijf of een bedrijf ondersteunen in zijn werkzaamheden. 

1.12 Bedrijfsvloeroppervlakte: 

De gezamenlijke vloeroppervlakte van verkoopruimten, magazijnen, bergingen, kantoren en 
verblijfsruimten en de overige voor de bedrijfsvoering benodigde vloeroppervlakte. 

1.13 Bedrijfswoning: 

Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) 
een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein noodzakelijk is. 

1.14 Beperkt kwetsbaar object: 

Een object waarvoor ingevolge het besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zoals deze rechtskracht heeft 
ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand 
is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden. 

1.15 Bestaand: 

Hetgeen op het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan bestaat, krachtens een voor dat 
tijdstip reeds verleende vergunning in uitvoering is, of in uitvoering kan worden genomen, dan wel 
waarvoor de vergunning nadien moest worden verleend. 

1.16 Bestemmingsgrens: 

De grens van een bestemmingsvlak. 

1.17 Bestemmingsvlak: 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.18 Botenhuis: 

Vorm van Recreatiewoning:, geheel of gedeeltelijk liggend in het water, waarin de onderste verdieping is 
bestemd voor de stalling van een boot of boten. 

1.19 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. 

1.20 Bouwgrens: 

De grens van een bouwvlak. 

1.21 Bouwlaag: 

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 

onderbouw en zolder. 

1.22 Bouwperceel: 

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

bebouwing is toegelaten. 
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1.23 Bouwperceelgrens: 

De grens van een bouwperceel. 

1.24 Bouwvlak: 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.25 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. 

1.26 Bijzondere woonvorm: 

Een voorziening voor de huisvesting van personen, die bij hun normale dagelijkse functioneren, 
huishoudelijke-, sociale-, sociaal-medische- en/of medische begeleiding en/of verzorging behoeven. 

1.27 Dak: 

Iedere bovenbeëindiging van een gebouw. 

1.28 Detailhandel: 

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop) het 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. 

1.29 Detailhandel -auto's, boten en caravans: 

Detailhandel in auto's, boten en caravans en daarmee rechtstreeks samenhangende accessoires, 

onderhoudsmiddelen, onderdelen en/ of materialen. 

1.30 Detailhandel -bouwmarkt: 

Detailhandel met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak waarop het volledige assortiment 
van bouw- en doe-het-zelfprodukten uit voorraad wordt aangeboden zowel aan vakman als aan particulier. 

1.31 Detailhandel -grove bouwmaterialen: 

Detailhandel in materialen voor de ruwbouw van gebouwen en dergelijke zoals stenen, zand, beton, 

bestratingmateriaal en hout. 

1.32 Detailhandel -keukens en sanitair: 

Detailhandel in keukens en sanitair en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen zoals accessoires, 

onderhoudsmiddelen, onderdelen en/ of materialen. 

1.33 Detailhandel - tuininrichtingsbedrijven: 

Detailhandel met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak waarop artikelen voor de 

inrichting en het onderhoud van particuliere tuinen en de daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen 

worden aangeboden. 

1.34 Detailhandel -volumineuze goederen: 

Detailhandel die vanwege de aard en de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig 

heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove 

bouwmaterialen, keukens en sanitair. 

1.35 Dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling: 

Een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economisch-

administratieve en maatschappelijke diensten aan derden. 

1.36 Erf: 
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AI dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw (gebouw, 
of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is) en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die 
inrichting niet verbieden. 

1.37 Gasontvangststation: 

Gebouw ten behoeve van de aanleg en instandhouding van een gasontvangststation, inclusief 
ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren en bijbehorende voorzieningen als wegen, paden, 
parkeervoorzieningen, groen, erf- en terreinafscheidingen en lichtvoorzieningen. 

1.38 Gebouw: 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.39 Geluidsbelasting in dB: 

Geluidsbelasting in Lden op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07:00 - 19:00 uur, 
van 19:00 - 23:00 uur en van 23:00 - 07:00 uur, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Gemiddelde 
geluidsbelasting over de drie perioden van een etmaal. 

1.40 Geluidsbelasting vanwege een industrieterrein: 

De etmaalwaarde van het equivalenten geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door 
de gezamenlijke inrichtingen aanwezig op het industrieterrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder 

1.41 Geluidsbelasting vanwege een weg: 

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door 
het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, zoals 

bedoeld in de Wet geluidhinder. 

1.42 Geluidsbelasting vanwege een spoorweg: 

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in d6(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door 

het gezamenlijke spoorverkeer op een bepaald spoorweggedeelte of een combinatie van 

spoorweggedeelten, zoals bedoeld in de Besluit geluidhinder spoorwegen. 

1.43 Geluidsgevoelige gebouwen: 

Gebouwen die dienen voor bewoning of voor een functie als bedoeld in het Besluit geluidhinder. 

1.44 Geluidzoneringsplichtige inrichting: 

Een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een geluidzone moet worden vastgesteld. 

1.45 Gevellijn: 

De denkbeeldige lijn op een bouwperceel die in het verlengde ligt van de gevel van het hoofdgebouw. 

1.46 Groothandel: 

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een 

andere bedrijfsactiviteit. 

1.47 Hogere grenswaarde: 

Een maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 

geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder. 

1.48 Hoofdgebouw: 
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Gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is. 

1.49 Horecacategorie 1: 

Horeca waar de bedrijfsuitoefening in hoofdzaak is gericht op het verstrekken van alcoholische dranken en 
waar eventueel gelegenheid wordt geboden tot dansen, zoals een café, een bar en een bar-dancing, een 
discotheek en een nachtclub. 

1.50 Horecacategorie 2: 

Horeca waar in hoofdzaak maaltijden en dranken en/of logies kunnen worden verstrekt, zoals een 
hotel-/restaurant en een pension. 

1.51 Horecacategorie 3: 

Horeca dat vooral is gericht op het overdag verstrekken van in hoofdzaak alcoholvrije dranken en 

eenvoudige etenswaren aan met name bezoekers van overige centrumvoorzieningen, zoals ijssalons, 
croissanterieën, lunchrooms, snackbars, cafetaria's en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te 
stellen horeca. 

1.52 Horeca: 

Het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig 

exploiteren van zaalaccomodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, waaronder bed & 

breakfast, discotheek, feestzaal en partyboerderij. 

1.53 Kantoor: 

Een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die 

verband houden met het doen functioneren van (semi-)overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen instellingen. 

1.54 Kap: 

Een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt. 

1.55 Kamerverhuurpand: 

Gebouw of deel van een gebouw met, of geschikt te maken voor, kamers, niet vallende onder het begrip 

logiesgebouw en/of logiesverblijf als bedoeld in het Bouwbesluit, welke kamers als hoofdverblijf apart zijn 

of kunnen worden bewoond door niet in het verband van een huishouden levende personen. 

1.56 Kassen: 

Bouwwerken, bestemd voor de teelt van gewassen, hoofdzakelijk bestaand uit lichte profielen en 

doorzichtige wanden en daken. 

1.57 Kwetsbaar object: 

Een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zoals deze rechtskracht heeft 

ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan, een grenswaarde voor het risico c.q. een risico-afstand 

tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden; 

1.58 Maatschappelijke voorzieningen: 

Educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen 

en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, kinderopvang, buitenschoolse opvang alsook 

ondergeschikte detailhandel en bedrijfsmatige activiteiten ten dienste van deze voorzieningen. 

1.59 Nutsvoorziening: 

Voorzieningen voor algemeen nut, zoals afvalinzameling, elektriciteit, gas, (tele)communicatie en 

dataverkeer, openbaar vervoer en water. Het gaat hierbij om andere bouwwerken zoals antennes, bakken, 

borden, containers, hekken, kastjes, palen, zuilen en wat met deze objecten te vergelijken is. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMR0.0018.BP096Woongebieden-... 30-12-2019 



Woongebieden: Artikel 1 Begrippen pagina 7 van 8 

1.60 Peil: 

Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang. 

Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte 
van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 

1.61 Permanente bewoning: 

De huisvesting van één of meerdere personen, in een gebouw waarin het hoofdverblijf is ondergebracht en 
dat is bestemd om het hele jaar te worden bewoond. 

1.62 Plangebied: 

Het gebied waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft. 

1.63 Planregels: 

De in de Wet ruimtelijke ordening, in het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening en in de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2008) bedoelde regels van dit bestemmingsplan die bepaald 
gebruik en bebouwing van het plangebied toelaten. 

1.64 Productiegebonden detailhandel: 

Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie. 

1.65 Recreatiewoning: 

Een gebouw, waaronder een botenhuis, dat geen woonkeet, geen caravan of bouwsel op wielen is, 

bestemd voor tijdelijk recreatief verblijf door een persoon, een (deel van een) gezin of een daarmee gelijk 
te stellen groep mensen, dat niet fungeert als Permanente bewoning: of hoofdwoonverblijf. 

1.66 Risicovolle inrichting: 

Een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zoals deze rechtskracht 

heeft ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan, een grenswaarde dauwel richtwaarde voor het 

risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 

1.67 Seksinrichting: 

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 

plaatsvinden. Bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een 

seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met 

elkaar. 

1.68 SVBP2008: 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen, behoort tot de ministeriële regeling die aansluit bij de Wet 

ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening. 

1.69 Tuincentrum: 

Een bedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen, 

alsmede op het verkopen en het leveren van gewassen en andere goederen voor het inrichten van tuinen. 

1.70 Voorgevel: 

De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw; 

of indien een perceel is gelegen op een hoek van een openbare weg, fiets- of voetpad, de naar de 

openbare weg, fiets- of voetpad gekeerde gevels. Burgemeester en wethouders wijzen 1 of meerdere 

gevels als zij- of achtergevel aan indien deze gevels) vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet als 

voorgevel zijn aan te merken en de beeldkwaliteit door de aanwijzing gehandhaafd kan blijven; 
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of indien een perceel met tegenovergestelde zijden grenst aan een openbare weg, fiets- of voetpad, die 
als zodanig door B&W aan te wijzen gevel. 

1.71 Voorkeursgrenswaarde: 

De maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder. 

1.72 Winkel: 

Een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor 
de detailhandel. 

1.73 Wonen: 

Permanente huisvesting van één of meerdere personen behorende tot één afzonderlijk huishouden in een 
woning. 

1.74 Woning: 

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding. 

1.75 Zijgevel: 

De gevel van een gebouw op een perceel dat met meer dan één zijde grenst aan de openbare weg of aan 
een openbaar voet- of fietspad die niet als voorgevel wordt aangewezen. 
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Artikel 15 Recreatie 

15.1 Bestemmingsomschrijving 

15.2 Bouwregels 

15.3 Afwijken van de bouwregels 

15.4 Specifieke gebruiksregels 

15.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Plan: Woongebieden 
Status: onherroepelijk 
Plantype: bestemmingsplan 
IMRO-idn: NL.IMR0.0018.BP096Woongebieden-31va 

15.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor de hoofdfuncties: 

a. dagrecreatie; 

b. verblijfsrecreatie; 

c. jachthaven en passantenhaven ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven'; 
d. camping, (dag)kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein'; 
e. volkstuin; 

f. recreatie; 

g. recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'Recreatiewoning:'; 
h. Botenhuis:; 

i. strand; 

j. sport; 

k. sportveld; 

I. sportcentrum; 

m. sporthal; 

n. sportschool; 

o. sportzaal; 

p. tennisbaan; 

q. speelterrein, kinderboerderij; 

r. zwembad; 

en voor de ondergeschikte functies: 

s. groen, groenvoorziening; 

t. jongeren ontmoetingsplek; 

u. nutsvoorziening; 

v. bijbehorende voorzieningen als receptie, entree, beheer en onderhoud, sanitair, horeca tot een 

maximum totaaloppervlak van 850 m2 per horecainrichting, detailhandel tot een maximum van 200 
m2 per winkel, kantoor-, vergader-, en congresruimte en naar de aard daaraan gelijk te stellen 

gebouwen en voorzieningen; 

w. wellness; 

x. fysiotherapie, schoonheidsspecialiste en daaraan gelijk te stellen functies; 

y. verkeer, pad, parkeren, erf en tuin; 

z. kunstwerken; 

aa. vijver, water; 

ab. een bestaande bedrijfswoning. 

15.2 Bouwregels 

15.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen zijn alleen toegelaten binnen een bouwvlak, uitgezonderd ondergeschikte 

bouwonderdelen. Ondergeschikte bouwonderdelen mogen de grenzen van het bouwvlak met ten 

hoogste 1 meter overschrijden; 

b. een recreatiewoning met bijbehorende bouwwwerken is toegelaten tot een maximum bebouwd 

oppervlak van 100m2; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' zijn niet meer woningen toegelaten 

dan is aangegeven; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMR0.0018.BP096Woongebieden-... 30-12-2019 



Woongebieden: Artikel 15 Recreatie pagina 2 van 3 

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' zijn gebouwen toegelaten tot een 

bouwhoogte niet hoger dan is aangegeven. Van deze hoogtebeperking zijn uitgezonderd: 
1. plaatselijke verhogingen, deze zijn toegelaten tot ten hoogste 10% van de oppervlakte van het 
betreffende gebouw, en tot ten hoogste een kwart van de maximale hoogte van het betreffende 
gebouw met een maximum van 3 meter; 

2. waar de bestaande eerder toegelaten bouwhoogte groter is, daar geldt die hoogte als maximum. 

15.2.2 Licht- en vlaggenmasten 

Licht- en vlaggenmasten zijn toegelaten tot 6 meter hoogte. 

15.2.3 Overige andere bouwwerken 

Overige andere bouwwerken zijn toegelaten tot 3 meter hoogte. 

15.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan, mits hierbij 

• geen sprake is van verslechtering van de samenhang van het straat- en bebouwingsbeeld, en 

• sprake is van een goede woonsituatie (lichttoetreding, uitzicht en privacy), en 

• sprake is van een sociaal en verkeersveilige invulling, en 

• geen sprake is van verslechtering van de milieusituatie, en 

• geen sprake is van een onevenredige beperking van de gebruiksmogelijkheden van de omliggende 
percelen, 

met een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. de op de plankaart of in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 

10% van die maten, afmetingen en percentages, behalve waarvoor hiernavolgend andere maten en 

percentages genoemd worden; 

b. de planregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, als een meetverschil daartoe 

aanleiding geeft; 

c. het bepaalde in 15.2.3 en toestaan dat overige andere bouwwerken worden opgericht tot een 

hoogte van 5 meter. 

15.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.2 onder b. van de Wet 

ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen; 

b. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor 

de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten, werken en 

werkzaamheden; 

c. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) 

vaar-, vlieg- of voertuigen; 

d. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen anders dan toegestaan; 

e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel en een horecabedrijf anders dan 

toegestaan en/of seksinrichting; 

het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning. 

15.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen ingeval van concreet uitgewerkte- en financieel- en anderszins 

uitvoerbare plannen voor de bouw van nieuwe recreatiewoningen ter plaatse van de aanduiding 

'recreatiewoning', tot een maximum van 125 recreatiewoningen binnen het als zodanig aangeduide 

gebied. 
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Artikel 32 Overgangsregels 

32.1 Overgangsrecht bouwwerken 

32.2 Overgangsrecht gebruik 

32.3 Persoonsgebonden overgangsrecht 

32.1 Overgangsrecht bouwwerken 

Pian: Woongebieden 

Status: vastgesteld 

Plantype: bestemmingsplan 

IMRO-idn: NL.IMR0.0018.BP096Woongebieden-30va 

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

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, 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 bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop 

het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Burgemeester en Wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

32.2 Overgangsrecht gebruik 

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

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

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

32.3 Persoonsgebonden overgangsrecht 

1. Het gebruik van de locaties genoemd in de Lijst persoonsgebonden overgangsrecht voor 

woondoeleinden, dat in strijd met het bestemmingsplan is, mag worden voortgezet door de in de 

lijst genoemde personen (gebruikers) voor de aangegeven looptijd; 

2. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste bid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten. 
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