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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan Adorp, 't Stee van de gemeente Winsum;
1.2

bestemmingsplan:

de
geometrisch
bepaalde
planobjecten
als
vervat
in
het
NL.IMRO.1966.BPAD2012BEHE1her01-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen;
1.3

GML-bestand

aan- en uitbouw:

een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onderscheiden kan worden en dat door zijn
ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;
1.4

aan-huis-verbonden beroep en/of bedrijf:

een dienstverlenend beroep en/of bedrijf, 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;
1.5

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;
1.6

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.8
a.

b.

1.9

bestaand:
het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of
bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen;
het onder a bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende
bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het
overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een andere planologische
toestemming;
bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.10

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.11

bijgebouw:

een opzichzelfstaand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm kan worden onderscheiden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

7

bestemmingsplan Adorp, 't Stee

1.12

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk.
1.13

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.14

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.15

bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;
1.16

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.17

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;
1.18

dak:

elke bovenbeëindiging van een gebouw;
1.19

detailhandel aan huis:

detailhandel die in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar
woonfunctie behoudt en die een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
1.20

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.21

evenement:

een publieke activiteit met een tijdelijk, plaatsgebonden en van het reguliere gebruik afwijkend karakter,
plaatsvindend in de openlucht of in tijdelijke onderkomens en in het algemeen bedoeld ter ontspanning
en/of vermaak, waaronder begrepen commerciële, culturele, religieuze, recreatieve en/of sportieve of
daarmee gelijk te stellen activiteiten, zoals markten, braderieën, beurzen, kermissen, festiviteiten,
wedstrijden, bijeenkomsten, festivals e.d.;
1.22

gebouw:

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
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1.23

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming te
gebruiken;
1.24

hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming
als belangrijkste gebouw valt aan te merken;
1.25

internethandel zonder fysieke bezoekmogelijkheid:

een internetwinkel, met de daarbij behorende opslag en logistiek, waarmee de klant op geen enkele manier
fysiek in contact staat. Alle klantcontacten en transacties verlopen digitaal en verzending van goederen
gebeurt uitsluitend per post;
1.26

kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
1.27

kap:

een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt;
1.28

milieusituatie:

de situatie, waarbij milieuaspecten dienen te worden beoordeeld, zoals hinder voor omwonenden en een
verkeersaantrekkende werking. In het bijzonder dient er bij de situering en omvang van milieubelastende
functies (onder andere bedrijven) op te worden gelet dat de uitbreiding of nieuwvestiging van
milieugevoelige functies (onder andere woningen) zo weinig mogelijk wordt beperkt. Omgekeerd dient er bij
uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige functies op te worden gelet dat bestaande
milieubelastende functies zo weinig mogelijk in hun functioneren worden beperkt;
1.29

molen:

een bouwwerk, niet zijnde een windturbine, dat is bedoeld om door middel van een windvang mechanische
kracht op te wekken, bijvoorbeeld voor het fijnmalen van stoffen (zoals koren of graan) of het bemalen van
polders;
1.30

nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie, alsmede
soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in elk geval worden begrepen
transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;
1.31

overkapping:

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder, dan wel met ten hoogste één
wand;
1.32
a.
b.

peil:
voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van de weg
ter plaatse van die hoofdtoegang;
voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van het
terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
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1.33

seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard
plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een
seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen
een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.34

sociale veiligheid:

een ruimtelijke situatie die overzichtelijk, herkenbaar en sociaal controleerbaar is;
1.35

straat- en bebouwingsbeeld:

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin die wordt bepaald door de mate van samenhang in
aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op:
a.
b.
c.

1.36

een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte
een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebouwing onderling;
een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar is
georiënteerd;
verkeersveiligheid:

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer die wordt bepaald door de mate van
overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de (mogelijke) effecten
van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van verkeersdeelnemers;
1.37

waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer en waterafvoer, waterberging,
hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit, zoals duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten,
sloten, greppels en vijvers, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen;
1.38

windturbine:

door wind aangedreven molen die wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit;
1.39

woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.40

woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan
worden;
1.41

woonsituatie:

de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van om die woonfunctie
liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de daglichttoetreding, het uitzicht, de mate
van privacy en het voorkomen of beperken van hinder.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

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, gemeten op het snijvlak van het gevelvlak en het dakvlak;
2.3

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4

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 bouwdelen als schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te
stellen bouwonderdelen;
2.5

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;
2.6

de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel:

tussen de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat bouwperceel voorkomend
gebouw, waar die afstand het kortst is.
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen worden ondergeschikte
bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en
kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de
overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

groenvoorzieningen;
wegen bedoeld voor de ontsluiting van de aanliggende gronden, met de daarbij behorende bermen,
fiets- en voetpaden;
speelvoorzieningen;
parkeervoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
waterlopen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:
g.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a.
b.
c.

3.3

de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer
bedraagt ten hoogste 10 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a.

het bepaalde in lid 3.2.2 onder c in die zin dat masten voor ooievaars worden gebouwd met een
bouwhoogte van ten hoogste 8 m.
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Artikel 4
4.1

Verkeer - Verblijf

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Verblijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

wegen bedoeld voor de ontsluiting van de aanliggende gronden, met de daarbij behorende bermen,
fiets- en voetpaden;
groenvoorzieningen;
parkeervoorzieningen;
speelvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:
g.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
4.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a.
b.

de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer
bedraagt ten hoogste 10 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.
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Artikel 5
5.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

waterlopen;
oevers en beplanting;
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:
e.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken.

5.2

Bouwregels

5.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
5.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte ten hoogste 5 m
bedraagt.
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Artikel 6
6.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor ’Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor:
1. een aan-huis-verbonden beroep en/of bedrijf;
2. detailhandel aan huis;
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
groenvoorzieningen;
speelvoorzieningen;
woonstraten;
fiets- en voetpaden;
water;
bermen en beplanting;

met de daarbijbehorende:
i.
j.

tuinen en erven;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2

Bouwregels

6.2.1

Algemeen

Bouwwerken dienen te voldoen aan de nadere eisen van het Beeldkwaliteitsplan 't Stee Adorp, zoals
opgenomen in Bijlage 1 bij de regels.
6.2.2

Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
het aantal woningen bedraagt niet meer dan het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal
wooneenheden' aangegeven aantal;
het aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 3;
de afstand van een hoofdgebouw of een blok van aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse
bouwperceelgrens bedraagt ten minste 1 m;
de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximum
goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte;
de dakhelling bedraagt niet minder of meer dan de ter plaatse van de aanduiding 'minimum dakhelling
(graden), maximum dakhelling (graden)' aangegeven dakhelling.

6.2.3

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden ten minste 1 m achter de naar de weg
gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan gebouwd;
de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden ten minste 1 m vanaf de zijdelingse
bouwperceelsgrens dan wel op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd;
de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een
hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 50 m2 ;
de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of overkapping bedraagt ten hoogste 3,5 m;
de goothoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 3,5 m;
de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 6 m.

6.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
a.

de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de
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b.
6.3

bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
hoofdgebouw en het verlengde daarvan ten hoogste 1 m bedraagt;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.
Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van een goede woonsituatie, de milieusituatie, de
sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,
nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
6.4

Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a.
b.
c.

6.5

het bepaalde in lid 6.2.2 onder d in die zin dat de afstand van een hoofdgebouw of een blok van
aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens wordt verkleind;
het bepaalde in lid 6.2.2 onder f in die zin dat een hoofdgebouw geheel of gedeeltelijk wordt voorzien
van een plat dak;
het bepaalde in lid 6.2.3 sub c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 100 m2 , mits de
gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 50%
van de oppervlakte van het bouwperceel, voorzover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel(s)
van het hoofdgebouwen en verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, bedraagt.
Specifieke gebruiksregels

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

c.

het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning en verblijfsrecreatie;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep en/of
bedrijf, zodanig dat:
1. de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf meer
bedraagt dan één derde deel van de oppervlakte van de gebouwen op een bouwperceel, met een
maximum oppervlakte van 50 m2 ;
2. de woonfunctie onevenredig wordt aangetast;
3. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, geen bewoner van de woning is;
4. er detailhandel plaatsvindt die geen verband houdt met het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
5. er geen internethandel is toegestaan, tenzij het internethandel zonder fysieke bezoekmogelijkheid
betreft;
6. de activiteiten qua aard, omvang en uitstraling niet passen in een woonomgeving;
7. de activiteiten meldingsplichtig of vergunningsplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer of de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
8. de verkeers- en parkeerdruk in de naaste omgeving onevenredig toeneemt;
het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel aan huis, zodanig dat:
1. de verkoopvloeroppervlakte meer bedraagt dan 10 m2 ;
2. de woonfunctie onevenredig wordt aangetast;
3. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, geen bewoner van de woning is;
4. de activiteiten qua aard, omvang en uitstraling niet passen in een woonomgeving;
5. de verkeers- en parkeerdruk in de naaste omgeving onevenredig toeneemt.

20

bestemmingsplan Adorp, 't Stee

Hoofdstuk 3
Artikel 7

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of
alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8

Algemene bouwregels

De bouwgrenzen mogen, in afwijking van de bestemmingen in deze regels, uitsluitend worden
overschreden door:
a.

b.

tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen,
balkons, serres, entreeportalen, veranda’s en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan
1,5 m;
andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m.
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Artikel 9
9.1

Algemene gebruiksregels

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatie;
de opslag van materialen of goederen op het erf, anders dan voor het verwezenlijken van de
bestemming;
het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten
(bouw)activiteiten en werken en werkzaamheden;
het storten van puin en afvalstoffen;
de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van
niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen.
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Artikel 10
10.1

Algemene aanduidingsregels

veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen’ gelden naast de in de
voorgaande bestemmingen gegeven planregels, regels voor het tegengaan van de vestiging van objecten
voor langdurig verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen.
10.1.1

Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a.
b.

c.

Binnen een afstand van 11 m uit het hart van de spoorlijn Groningen-Sauwerd mogen geen kwetsbare
objecten worden gebouwd.
Binnen een afstand van 11 m uit het hart van de spoorlijn Groningen-Sauwerd, is de bouw van beperkt
kwetsbare objecten toegestaan mits:
1. er sprake is van zwaarwegende maatschappelijke, economische en/of planologische redenen;
2. is aangetoond dat er hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van
personen.
De bouw van objecten ten behoeve van minder zelfredzame personen is binnen de gehele zone van 30
m niet toegestaan.

10.1.2

Specifieke gebruiksregels

Het is verboden gebouwen en/of terreinen te gebruiken als:
a.
b.

kwetsbaar object binnen een afstand van 11 m uit het hart van de spoorlijn Groningen-Sauwerd;
object ten behoeve van minder zelfredzame personen.

10.2

vrijwaringszone - molenbiotoop 2

10.2.1

Omschrijving gebiedsaanduiding

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop 2' gelden, naast de in de
voorgaande bestemmingen gegeven planregels, regels ter bescherming van openheid met het oog op een
vrije windvang voor de molen.
10.2.2

Bouwregels

Om voor de molen vrije windvang te garanderen en het zicht op de molen veilig te stellen, geldt dat geen
nieuwe bebouwing met een grotere hoogte dan 1/50 van de afstand gemeten tussen het bouwwerk en de
voet van de molen vermeerderd met de stellinghoogte (8,6 m +N.A.P.) verminderd met 2 m, mag worden
opgericht.
10.2.3

Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en hoogte van de bebouwing voorzover de
gronden zijn gelegen binnen de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop 2', teneinde aantasting van de
vrije windvang voor de molen te voorkomen.
10.2.4

Afwijking van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 10.2.2 en toestaan dat hogere bouwwerken worden gebouwd, mits vooraf advies wordt
ingewonnen van de vereniging 'De Hollandsche Molen'.
10.2.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van
werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) van het bevoegd gezag de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:
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1.

b.

c.

het ophogen van gronden hoger dan de op grond van de in lid 10.2.2 maximaal toelaatbare hoogte
voor bouwwerken;
2. het aanbrengen van opgaande beplanting hoger dan de op grond van de in lid 10.2.2 maximaal
toelaatbare hoogte voor bouwwerken;
3. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur hoger dan de op grond
van de in lid 10.2.2 maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken;
De in lid 10.2.5 onder a vervatte verboden zijn niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een daarvoor
benodigde vergunning;
De in lid 10.2.5 onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend na inwinning van advies
van de vereniging 'De Hollandsche Molen'.
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Artikel 11
11.1

Algemene afwijkingsregels

Maatvoering

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

11.2

de in het plan gegeven maten en afmetingen tot niet meer dan 10% van die maten en afmetingen;
het bepaalde in het plan voor het bouwen van antennemasten ten behoeve van telecommunicatie,
waarvan de bouwhoogte ten hoogste 40 m mag bedragen;
het bepaalde in het plan en worden toegestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten
behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van
kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes en bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m3 bedraagt;
2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 15 m bedraagt;
het bepaalde in het plan en worden toegestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of
-intensiteit daartoe aanleiding geven;
het bepaalde in het plan en worden toegestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een
meetverschil daartoe aanleiding geeft;
het bepaalde in het plan ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
worden toegestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot
ten hoogste 10 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van reclamemasten ten hoogste 6 m mag
bedragen.
Uitzonderingen

De in lid 11.1 onder a bedoelde afwijkingsmogelijkheden gelden niet ten aanzien van:
a.
b.
c.
11.3

de bouwhoogte van reclamemasten (ten hoogste 6 m),
de ashoogte van windturbines (ten hoogste 15 m);
de bouwhoogte van antennemasten voor mobiele telecommunicatie (ten hoogste 40 m).
Voorwaarden

De in lid 11.1 genoemde afwijkingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het straat- en bebouwingsbeeld;
de woonsituatie;
de milieusituatie;
de sociale veiligheid;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 12
12.1

Overige regels

Afstemming beeldkwaliteitsplan

De inrichting van de bestemmingen 'Groen', 'Verkeer - Verblijf', 'Water' en 'Wonen' zal worden afgestemd
op het in Bijlage 1 opgenomen beeldkwaliteitsplan.
12.2

Afstemming Wet natuurbescherming

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten zal rekening worden
gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten- en diersoorten op grond van de Wet
natuurbescherming. Indien uit gegevens, dan wel uit onderzoek blijkt dat sprake is van (een) beschermde
soort(en) en het bouwwerk en/of de activiteit beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen,
dan wel ontworteling of vernieling veroorzaken, zal de betreffende (bouw)werkzaamheid c.q. activiteit pas
kunnen plaatsvinden nadat vrijstelling, dan wel ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming is
verkregen.
12.3
a.

b.

c.
d.

Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden
Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of een omgevingsvergunning voor een
gebruiksverandering moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding
geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen of andere voertuigen in
voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het
bijbehorend bouwperceel. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de parkeerkencijfers in de
CROW-publicatie 381 en dat, indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd,
rekening wordt gehouden met de wijziging.
Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte
voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in
of onder dat gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel.
Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a en b, dienen na de realisering in stand te worden
gehouden.
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub a en b:
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit; of
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte
wordt voorzien.

31

bestemmingsplan Adorp, 't Stee

32

bestemmingsplan Adorp, 't Stee

Hoofdstuk 4
Artikel 13
13.1
a.

b.
c.

13.2
a.
b.

c.
d.

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan 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.
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid a een omgevingsvergunning verlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
Lid a 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.
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.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid a, te veranderen of te
laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking
naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in lid a, 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.
Lid a 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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Artikel 14

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Adorp, 't Stee.

35

