
vooRSCHRll'TEN, bedoeld in artikel 10, eerste lid van de I'Iet op de
È"uimtelijke Oidening, deel uitmakende van het bestemmingsplan

trlndustrieterrein - 1e herzieni
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(Þee:iPsÞePel ileee)

In deze voorschriften wordt versÈaan onder:

a. het plan : het bestermningsplan "Industrieterrein - le herziening[
b. de kaart. : de alszodanig gewaarmerkte kaart, deel uitmakende van

het plan;
c. bebouwingsgrensr a. op de kaart blijkens de daarop voorkomende

verklaring a1s zodanig aangegeven lijn, welke door
bebouwingnietmagwordenoverschreden,behoudens
overschrijdingen, die krachtens deze voorschriften
zijn toegestaan;

d. bebouwingsoppervlak: een door bebouwingsgrenzen op de kaart om-

geven oppervlak, binnen hetwelk in overeensÈemming
met het plrt un deze voorschrífterr mag worden gebouwd;

e. bouwperceel: ""r, 
uutuungeslofen grondstuk' ú/aaroP krachtens _het

plan een zelfstandige bebouwing met één gebouw of bij
elkaar behorende gebouwen is toegesEaan;

f. perceelsgrens: de grens van een bouwperceel'; ç

g. äiSa"tirrgse erfschãiai-ng: de loodrecht of nagenoeg loodrecht op de
.voorliggendesEraatgerichLeerfscheidingvaneen

bouwPerceel;
h. ééngezinshuis: een gebouw, dat één woning omvat;
i. beaii¡fsgelrouw: een gebouw, dat blijkens zijn aard of indeling

inhoofdzaakeenvoorindustrieel-ambachtelijkof
openbaar nutsbedrijf, dan wel voor een kantoor, atelier, show

room, magazijn of een handelsbedrijf, zijnde geen

detailhandelsbedrij f , bruikbare ruimte omvaÈ;

j. detailhandel: het bedri:e"*"tiã'te koop-aanbieden' waaronder de

uiLstalling ten l'utloop' ""ikopttt 
e¡/or' leveren van

goederen aãn de "itãi"ãåfijke 
gebruiker of verbruiker;

k. bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw' dat door op

gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren
of Uãlt<tagen is begrensd, met uitzonderíng van

zoLder of vliering
1. ander bouwwerk: een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
m. bouwmaterialen: bouwgrondsroffen, grove ijzerwaren, sanitair, electra

(exclusiei verlíchtíng), hout en houtwaren' keukens en

kasten, wand- en vloertegels'

Ar t iks! -?, -LvL 
jzg-Yel -sg !91 )

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

te breedte en dí te van ebouwen:

tussen de buitenwerkse geve lvlakken of Eot het hart van scheids-

muren;
lakte van ebouwen:

lussen de buitenwe rkse geve lvlakken en <1e harten van s cheidsmuren;

inhoud van gebouwen:

ll
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b

c
tussen
v1 akken

bui tenwerks e
en boven de

gevelvlakken, harten van scheidsmuren en dak-

t"gttt. grondvloeren meE inbegrip van dak-

kapel 1 en;
d t- of boeihoo te

van de sni j liijn van elk dakvlak met het daaronder gelegen
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bui,tenwerks gevelvlak tot de hoogte van de \¡reg voor direct
aan de weg gelegen gebouwen dan wel tot de gemiddelde hoogte
van het aansluiEende afgewerkte bouwEerrein voor niet direct
aan de weg gelegen gebouwen;

e. hoog Ce VAn gebour^ren:
van het hoogste punt van gebouwen met uitzondering van schoor-
stenen e.d. tot de hoogte van de l¡/eg voor direct aan de weg
gelegen gebouwen dan wel tot de gemiddelde hoogte van het aan-
sluitende afgewerkte bou\nrterrein voor niet direct aan de weg
gelegen gebouwen;

Artikel 3

Op grond met de bestermning ééngezinshuizen, cate_gorie A mogen worden
gebouwd, vrijstaande êéngezinshuizen met de üroon- en slaapvertrekken op

de þegane grondverdieping, dan .. wel met één of meer slaapvertrekken
in de kapverdieping alsmede een bij die huizen behorende bergplaats
.n/of garage en een gebouw dan wel ander bouwwerk ten behoeve van
gebruik in het kader van de vrijetijds besteding als hobbyruimte en

volière, mits aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
a. de goothoogte van een ééngezinshuÍs niet meer dan 5 meter bedraagt;
b. de breedte van een ééngezinshuis minimaal 6 meter bedraagt;
c. de inhoud van een ééngezinshuis niet minder dan 350 m3 bedraagt;
d. de afstand van de zLjgevelvlakken tot de zíjdelingse erfscheidfng

niet minder dan 3 meter bedraagt, tenzij op de kaart een daarvan
afwijkende maal is ingeschreven;

e. de oppervlak¡e van de bergplaats en/of garage alsmede het gebouw
dan wel ander bouv¡werk ten behoeve van gebruik in het kader van
de vrijetijdsbesteding gezamenlijk niet meer bedraagt dan 40 m2

en de boei- of goothoogte níet meer dan 2.50 m.

Artikel
1. Op grond met de besËenuning ééngezinghuizen, caÈegorie B, mogen

worden gebouwd vrijsCaande ééngezinshuizen, dan wel ééngezinshuizen
in blokken van maximaal dri-e aaneen. in Lwee bouwlagen alsmede
een bij die huizen behorende bergplaats en/of. garage en een gebouw

dan wel ander bouwwerk ten behoeve van gebruik in het kader van
de vrijetijdsbesteding als hobbyruimte en volière, mits aan de

volgende voorschriften wordt voldaan:
a. de breedte van één ééngezinshuis nieE minder dan 6 m. bedraagt;
b. de inhoud van een ééngezinshuis niet minder dan 300 m3 bedraagt;
c. de goot- of boeihoogle van een ééngezinshuis niet minder dan

5.00 m en niet meer dan 6 m bedraagt;
d. de onderlinge afstand tussen de zijgevelvlakken van vrijstaande

huizen dan we1 tussen de zíjgevelvlakken van een niet aangebouwde
zíjde van aaneengebouwde huizen minimaal 6 m. bedraagt, welke
afstand vrij van bebouwing dient te blijven, met dien verstande
dat bebouvring ervan mef een garage en/of bergplaats is toege-
s taan;

e. de oppervlakte van een garage en/of bergplaats, alsmede het
gebouw dan wel ander bouwwerk ten behoeve van gebruik in het
kader van de vríjetijdsbesteding gezamenlijk niet meer bedraagt
dan 35 m2 en de boei- of goothoogte niel meer dan 2'50 m;

op de in heE eerste lid, sub e genoemde oppervlakte word¿ in min-
dàring gebracht de oppervlakte van bebouwing als aldaar bedoeld,
die eventueel reeds is gerealiseerd op de voor erf, behorende bij
de betrokken huizen, bestemde grond.
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1. Op grond met de bestemming Bedrijven npgen worden gebouwd bedrijfs-

gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van bedrijven met een
nieE-industrieel karakter, waaronder zijn te verslaan kantoren,
ateliers, showrooms, garagebedrijven, handelsbedrijven, zijnde
geen detailhandelsbedrijven, tenzi_j het betreft een det,ailhandels-
bedrijf in Landbour¿werktuigen en -machines, machinereên ten behoe-
ve van bedrijven, automobielen, caravans, boten, motoren en bouw-
materialen of een niet voor particuLieren toegankelijk detailhan-
delsbedrijf weLke zich uitsluitend toeLegt op Postorderaclivitei-
ren dan wel een detailhandelsbedrijf in goederen welke ter plaaEse
worden vervaardigd, bewerkt of hersteld, voorzover dit grotendeels
in handwerk geschiedt en bovendien een ondergeschikt deel uitmaakt

. van het produktiebedrijf, alsmede voor maxímaaL twee bedrijfswo-
ningen in één of twee bouwlagen met een daarbij behorende garage,
berging, een gebouw dan wel ander bouwwerk ten behoeve van gebruík
in het kader van de vrijetijdsbesteding als hobbyruimte en volière
per bedrijf, mits aên de vol.gende bepalingen wordt voLdaan:
a. de goothoogte van de bedrijfsbebouwing maximaaL 6 meter en de

nokhoogte maximaal 9 meter bedraagt;
b. tussen elk te bouwen gebouw of ander bouwwerk en de zíjdelingse

erfscheiding een open ruímte blij ft van minimaal 3 meter, tenrij
de zijdelingse erfscheiding grenst aan gronden waarop ingevolge
het plan nieÈ mag worden gebouwd dan wel. grensÈ aan gronden lraar-
op ingevolge het p1"an binnen een afstand van minimaaL 6 mecer
uit de zijdelingse erfscheidíng nieË mag r¿orden gebouwd.
Het hier vermelde ¡jebod geldr niet indien oP het Lijdstip van
de ter visie Legging van het ontwerp-plan sprake is van een
zodanige bebouwing van een concreet bouwperceel dat |onder af-
braak van een deeL van die bebouwing heC bewêrksÈellf,gen van
een situatie, inhoudende dat over de volle diepte van een bouw-
perceel een open ruimte van minimaaL 3 meter aanwezig blijft
tussen een gebouw en de zijdelingse erfscheiding, nieÈ meer
mogelijk is.

c. rùanneer een bedrijfswoning niet boven de bedrijfsbebouwing wordt
gebouwd, tussen elke zijde van de bedríjfswoning en de bedrijfs-
bebouwing een oPen ruimÈe bLijft van minimaal 3 meËer' met dien
verstande, dat voorzoîter die ruimte is gelegen tussen de zij-
gevelvlakken van de gebouwen, bebouwíng ervan me.t een garage
en/of. bergplaats met geen grotere boei- of goothoogte dan 3 me-

ter is toegestaan;
d. wanneer een bedrijfswoning boven de bedrijfsbebouwing r.TordË 8e-

bouwd de gezamenlijke nokhoogte van bedrijfsbebouwing en bedrijfs-
woning niet meer dan 9 meter bedraagt;

e. de voorgevel van een bedrijfswoning wordt geplaatst in de op de

kaart langs de straatzj-jde aangegeven bebour,rings8rens;
f. de goot- of boeihoogte van een bedrijfswoning niet meer bedraagt

dan 2.80 meter indien sprake is van uitvoering in één bouwlaag
en niet meer dan 5 meter indien sprake is van uitvoering in Ëwee

bouwtagen;
g. een beãrijfswoning overigens voldoet aan het bepaalde in artikel

4 van deze voorschriften;
h. 1. van elk bouwperceel een zodatig gedeelre vrij van bebouwing

blijft, dat in voldoende mate kan worden voorzien in heE

parkeren of stallen van motorvoertuigen ten.behoeve van het
betrokken bedrijf;

2. het ondêr tr genoemde onbebouwd blijvend gedeelte dient in
ieder geval van zodanige afmetingen le zijn dat I parkeer/
stalLingspLaaËs per 30- tot 100 m2 netto bedrijfsvloeroppervlakte
kan worden geschapen, zulks afhankelijk van de aard van

tret bedri j f ;
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II.

III .

-þetreft het een garagebedrijf, dan dient minimaal de helft
van het bouwperceel ten behoeve van het parkeren of stallen

van autors te kunnen worden aangewend;
3. burgemeester en r.¡ethouders kunnen, met inachÈneming van het

onder 2 bepaalde, ter zake nadere eisen stellen.
Van het verbod tot het bour¿en van bedrij fsgebouwen ten behoeve van
andere dan de in het eerste lid met name genoemde detailhandels-
bedrijven kunnen burgemeester en wethouders, gehoord de Rijksconsulent
voor Handel, Ambacht en Diensten, vrijstelllng verlenen indien
het gaat om gebouwen ten behoeve van detailhandel in goederen, niet
zijnde levensmiddelen, kleding en sctneisel en huishoudelijke artikelen,
weLke dermate volumineus zijn, dat eËalering Èen verkoop daarvan,
gelet op het daarvoor benodigde grondoppervlak, uit een oogpunt
van doelmatig ruimtegebruik redelijkerruijs niet op gronden die primair
zijn bestemd voor de bouw van detailhandelsbedrijven kunnen worden
gebouwd.
Alvorens op een verzoek om vrijstelling als bedoeld in het tweede
lid te beslissen wordt een ieder gedurende een t.ermijn van 14 dagen
ín de gelegenheid gesteld schriftelijk bezwaren Èer zake in te die-
nen.

Artikel 6

I. Op grond met de bestemming Bedri'iven, klasse A , rrpgen worden gebouwd
bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van industriêle
bedrijven, ziJnde geen bedrijven, genoemd in artikel 1, van het
InrichtingsbesLuit. artikel 19, eerste Iid, [,let inzake de lucht-
verontreiniging, zoals dat thans luidt, mits voorts aan de volgende
bepaLingen wordt voldaan:
a. de hoogle niet meer bedraagÈ dan 12 met.er;
b. tussen elk te bouwen gebouw of ander bouwr^¡erk en de zijdelingse

erfscheiding een open ruimte blijft van minimaal 2 meter, tenzij
de zijdelingse erfscheiding grenst aan gronden waarop ingevolge
het plan niet mag worden gebouwd dan wel grenst aan gronden waarop
ingevolge het pLan bínnen een afstand van minimaal 4 meter uit de
zijdelingse erfscheiding niet mag worden gebouwd.
Het hier vermelde gebod geldt niet indien op het tíjdstip van de
ter visie leggíng van het onthrerp-plan sprake is van een zodanige
bebouwing van een concreet bouwperceeL dat zonder afbraak van een
deel van die bebouwing het bewerkstelligen van een situatie, i-nhou-
dende dat over de volle diepte van een bouwperceel een open ruimÈe
van mínimaal 2 meter aanwezig blijft tussen een gebouw en de zijde-
lingse erfscheiding, níet meer mogelijk is;

c. Eussen elk te boutren gebouw en de achtergrens van een bouwperceel
eerì open ruimte blijft van minimaal 2 meter, tenzij de achtergrens
van een bouwperceel grenst aan gronden waarop ingevolge het plan
niet mag worden gebouwd dan we1 grensE aan gronden sraarop ingevolge
het plan binnen een afstand van minimaal 4 meter uit de achter-
grens van een bouwperceel niet mag worden gebouwd.

II. Voorts mag op elk bouwperceel één bedrijfswoning worden gebouwd.
Te dien aanzien dienen de volgende bepalingen in acht te worden
genomen:
a. de voorgevel rnoeÈ worden geplaatst in de op de kaart langs de

straatzijde aangegeven bebouwingsgrens;
b. de inhoud van de bedrijfswoning npet minimaal 300 m3 bedragen;
c. de goot- of boelhoogte mag niet minder dan 3 meter en nieE meer

dan 6 meter bedragen;
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d . vranneer een bedrij fswoning niet boven de bedríj fsgebouwen
tibrdc gebouwd, moer tussen elke zijde van de bedrij fswoning
en de bedrijfsgebouwen een open ruimte blijven van minimaal
3 meter, met dien verstande, daL voorzover die ruimte is
gelegen tussen de zijgevelvlakken van de gebouwen, bebouwing
ervan meE een garage en/of. bergplaats met geen grotere goot-
of boeihoogte dan 3 meter is toegestaan;

. wanneer de bedrij fswoning boven de bedrij fsgebouwen wordt ge-
bouwd mag de gezamenlijke hoogte van bedrijsgebouw en bedrijfs-
woni-ng niet meer bedragen dan 12 meter.

. Van elk bouwperceel moet overigens een zodanig gedeelte vrij van
bebouwing blijven dat in voldoende mate kan worden voorzien in
heE parkeren of stallen van notorvoertuigen ten behoeve van het
betrokken bedrij f.

. Het onder III.l genoemd onbebouwd blijvend gedeelte dient in ie-
der geval van zodanige afmetingen te zijn dat 1 parkeer-/stallings-
plaats per 100 - 400 m2 netto bedrijfsvloeroppervlakÈe kan wor-
den geschapen, zulks afhankelijk van de aard van het bedrijf.

. Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het on-
der 2 bepaalde, ter zake nadereeisen ste1len.

Van het verbod tot het bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van
industriêle bedrijven als genoemd in artikel L van het Inrichtings-
besLuic artikel 19, eerste lid, trIet inzake de luchtverontreiniging'
zoals dat thans luidf, kunnen burgemeester en r¿ethouders, gehoord
de InspecÈeur van de Volksgezondheid en MiLieuhygíéne, alsmede
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-oost Gelderland,
vrijsÈe11ing verlenen, indien gelet op de concrete feiten en om-

standigheden van het moment, na toepassing van de trIet inzake de

Luchtverontreiniging, redelíjkerwijs geen verontreinlging van de

Lucht te duchten is.

e
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L_7_Artike

Op grond met de bestemming Bedrijven, klasse B, nþgen worden gebouwd

Uáari¡ fsgebouwen en andere bouwwerken, ten .behoeve van ambachtelijke
bedrijven, mits aan de votgende bepalingen wordt vol-daan:
a. de goothoogte van de bedrijfsbebouwing niet meer dan 6 meter en de

nokhoogÈe nieË meer dan 9 meter bedraagt;
b. tussen e1k gebouw en de zijdelingse erfscheiding van een bouwper-

ceeL een open ruimte blijft van minimaal 2 meter, tenzij de zijde-
lingse erfscheiding grenst aan gronden ïtaaroP ingevolge heÈ plan
niet mag worden gebouwd dan wel Srenst aan gronden htaarop inge-
volge het plan binnen een afstand van minimaal 4 meter uit de zij-
delingse erfscheiding niet mag worden gebouwd.
Her hier vermelde gebod geldt niet indien op het tijdstip van de

Eer visie legging van het ontwerp-plan sprake is van een zodanige
bebouwing van een concreet bouwperceel dat zonder afbraak van een
deel van die bebouwing het bewerksËelligen van een siÈuaEie, in-
houdende dat over de volle diepte van een bouwperceel een open

ruimte van minimaaL 2 meter aanwezi-g blijft tussen een gebouw

en de zijdelingse erfscheiding, niet meer mogelijk is.
c. tussen elk te bouwen gebouw en de achtergrens vAn een bouwper-

ceel een open ruimte blijft van minimaal 2 meter, tenzij de

achtergrens van een bouwperceel grenst aan grondenr wAArop in-
gevolge het plan niet mag worden gebouwd dan wel grenst aan
gronden r{raarop ingevolge het plan binnen een afsËand van mini-
maal 4 merer uÍt de achEergrens van een bouwperceel niet mag

worden gebouwd;
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d. 1 van elk bouwperceel een zodanig gedeelre vriJ van bebouwing
blijft, dat in voldoende mate kan worden voorzien in het
parkeren of stallen van motorvoerÈuigen ten behoeve van het
betrokken bedrijf;
het onder d 1. genoemd onbebouwd blijvend gedeelte dient in
ieder geval van zodanige afmeÈingen te zíjn dat 1 parkeer/
stallingsplaats per 100 tot 400 m2 netto bedrijfsvloeropper-
vl"akte kan worden geschapen, zulks afhankeliJk van de aard
van het, bedrijf;
burgemeester en wethouders kunnen, met inacht.neming van het
onder d 2. bepaalde, ter zake nadere eisen stellen.

Artikel 8

Op grond met, de bestemming nutsbedriiven (B-N) mag worden gebotrwd
een gasontvangsL- en distributiestation met de daarbij behorende
gebou\oen, andere bouwwerken, aLsmede dienstwoningen tot een maximum
van vi-er, mits aan de volgende bepalingen wordc voLdaan:
a. de totale bebouwde oppervlakte ni-et meer bedraagt dan het op de

kaart ingeschreven percentage van het bebouwingsoppervlak; ?

b. de goothoogËe van e1k te stichten gebouw niet meer dan 6 meter
bedraagt en de nokhoogre niec meer dan 9 meter;

c. de voorgevel van een dienstwoning langs de straatzijde wordt
geplaacst, in de op de kaart langs de straatzLjde aangegeven
bebouwingsgrens;

d. tussen elke zijde van een dÍenstwoning en de bedríjfsbebouwing
een open ruimte blijfc van minimaal 3 meter met dien verstande,
dat voorzover die ruimte is gelegen Ëussen de zijgevelvlakken
van gebouwen, bebouwing ervan mer een garage en/of bergplaats
met geen groÈere boei- of goothoogte dan 2.50 meËer is toege-
staan;

e. een dienstwoning overigens voor zoveel mogelijk voldoet aan het
bepaalde in artikel 4 van deze voorschriften.

Artíkel 9

Op grond met de bestemming Voerpadr mâB een voeEpad r¿orden aangelegd
Bebouwing op deze grond is niet toegestaan.

4rsikçl- l9

1. Op grond met de bestemming trüeg-straat mo gen r¡regen, inclusief ber-
men en groenvoorzieningen worden aangelegd met inachtneming van
op de kaart ingeschreven maEen;
op de hiervoor onder I bedoelde gronden mag niet worden gebouwd
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