
(ONTI^TERP ) BESTEMMINGSPLAN ''INDUSTRI ETERRE IN, TI4TEEDE HERZIEN ING''
A ALGEMENE VOõNSCHN IFTEN (AANGMNDE GE BRUIK VAN GROND EN OPS TALLEN)
i. Begripsomsc hrii vingen
a. kaart:

de kaart,
plan;

b. bebouw i.ngsgrens:

c bedrij f sv/oninq:

d. detailhandel

e. bestaande beb ouwing:

2. Wiize van meten

ger^/aarmerkt met S.5.01.63 en deel uitrnakend van het bes temmíngs-

een op de kaart blijkens de daarop voorkomende verklaring a1s zodaníg aan-gegeven lijn, welke naar de buitenzijde van het desbetreffend.e terrei_n nietdoor bebouwing mag worden overschreden;

een r¿oníng ín of bíj een gebouw of op een terrein, slechts bestemd voor(het gezin van) een persoon, r^riens huisvesti;;-;."rr geret op de bestem_ming van het gebcu" ãf t"r.ein, ger¿enst is;

het bedrÍjfsrnatig.te koop aanbieden - waaronder de.uitstallíng ten verkoåp-
;:l;:"ï;:l;0"" "n/ot r""å'""-"'i go"a"'en aan de uireindelijke gebruíker or

"' i:i";î;iT 
ot" op het tijdstip van her in onrwerp rer inzage leggen van

1. bestaat;

' ililÏ:ï;r";:,v6ór dat tijdstip reeds verleende bouwvergunning in
3' krachtens een võór dat tijdstip reeds verleende en op dat tijdstipnog van kracht zijnde bouwvergunning kan worden uitgevoerd;b' bebouwing die op het ti-¡dstif van het in ontwerp ter inzage leggenvan het plan nog niet bãstaai, doch r^Taarvoor op dat tijdstip een bouw_vergunning is gevraagd waaromtren! nog geen beslissing is genomen.

Bij toepassing van deze voorschriften r¿ordt a1s volgt gemeËen:
a. lengte. bre edte en dieDte van ebouwen:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van scheidsmuren;
b. oppervlakte van gebouwen:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of hart van scheídsmuren;
c i,nhoud van gebouwen:

tussen buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsgru¡e! en dakvlakken,zulks met inbegrip van dakkapellen en boven de begane grondvloeren;
d. hoo gte van gebouwen:

vanaf het hoogsËe punt van gebour{en, met uitzondering van schoorstenen enandere ondergeschikte dakoptouwen'-tot de hoogte van de Treg voor dírectaan de weg geregen gebouwu., dr., wer Èot a" g"ñiãaelde hoogte van het aan_
;:#ï:a" 

afgewerkÈe bôuwrerrein voor nieË direcr aan de weg gelegen ge_



3 Algemene vrÍ- j stelli voorschríften
I Burgemeester en hlet.houders zijn bevoegd vrijstelling Ëe verlenen van:a. hetgeen is bepaald meÈ betrekking iot d.e bestemming van gronden, tenbehoeve van het bouwen van kabelverdeelkasten, telefooncellen, abrirsen kiosken, mits de inhoud van die gebouwen/and.ere bouwwerken nietmeer bedraagt dan 60 m3 en de hoogtã niet meer dan 3 meter, alsmedeten behoeve van het bouwen van een transformatorstation met een maxi-male oppervlakte van 25 r' "r, een maxímale hoogte van 3 meterr €ëoen ander mits vooraf overleg wordt gepleegd met de wegbeheerder indiende bour¡r¿erken zullen worden gebouwd nãbij-r"g"rr;

b. de ín de voorschriften genoemde c.q. op áu kãart aangegeven afmetingenen maten' mits de vrijstelling wordt beperkt tot l0Z vãn dÍe afmetingenen maten.

Alvorens op een verzoek om vrijstelling te beslissen worden eigenarenen gebruíkers van onrníddellijk aangrenzende gronden en/of g"Uoir", geduren_de een termijn van 14 dagen in de gelegenheiã gesterd schriftelijk bezwarenter zake in te díenen.
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4. 0vergangsvoorschr iften
I

5. Algemeen gebruiksvoor s chrif t
a

6

Bestaande bouwwerken, welke afwíjken van het plan, mogen:a' gedeeltelijk worden vernieuwd, veranderd of ten hoogste met l0Z van deinhoud worden uitgebreid, mits de bestaande afwijkíngen van het p]_annaar de aard niet worden vergroot;
b' geheel worden vernieuwd. of veranderd, nadat zíj door een calamitej-t zijnver\^roest' mits de bestaande afwijkingen van het plan naar de aard níetworden vergroot ' met díen verstande dat de bebouwingsgrens naar de weg-zijde niet wordt overschreden, tenzij herbouw met inaãhtneming van dezegrens op hetzelfde bouwperceel niet mogelijk is en de aanvraag voor eenbouwvergunníng binnen l8 maand.en na de verisoest.ing door een calamiteitzal zijn ingediend.

rndien het gebrui-k van de in het plan begrepen gronden en bouwwerken op hettíjdstíp van het van kracht worden van hãt ptan-in srrijd Ís met het gebruik,zoals dit in deze voorschriften is geregeld, is het verboden dit strijdigegebruik te wij zígen, in die zin, ð,aE door dit nieuwe gebruik de bestaandeafwijkingen van de voorschriften naar de aard word.en vergroot.

b

rn het bestemmingsplan begrepen grond.en en de d.aarop aanwezige gebouwen enandere bouw¡¡erken mogen noch geheel noch gedeelteli¡k worden geãruikt, opeen wijze of tot een doel, strijdig met die bestemming
Onder gebruiken wordt mede verstaan in gebruikgeven en doen gebruíken.
Burgemeester en wethouders verlenen van het voienstaande vrij stellíng indienstrikte toepassi-ng daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatigegebruik' die niet door dringende redenen rordt gerechtvaardigd.

Straf bepal j-ne

overtreding van het bepaalde onder A. sub 5a is een st.rafbaar feit in d.e zinvan artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

D OMSCHRIJVING BESTEMMING /NOeI GROND / nr.IzoI¡IsRE VOORSCHRIFTEN

Het (ontwerp)bestemmingsplan kent. de volgende bestemming met daarbij behorendedoeleinden die daarmee aan de grond zijn toegekend.

BEDRIJVEN

Grond met deze bestemming is bedoeld voor de aanleg van bedríjfsterrein endaarop de bouw van bedrijfsbebouwing.
voor zover reeds aangelegd en/of bebouwd ¡¿ordt met de bestemrning handhavíngervan beoogd.

tl

lir



Omtrent het gebruj-k van de grond en de zich daarop bevindende opstallen geldenoverigens de volgende bijzondere voorschriften.

Er zíjn slechts toelaatbaar:
a' garagebedrijven; daaronder te verstaan een inrichtíng ten behoeve van onder-houd, herstel en verkoop van motorvoertuigen, alsmede een voorziening tenbehoeve van de."".5o:l van motorbrand.stofi"n un een ruimte - tot een opper-vlakte van maximaal 30 m' - voor de verkoop van smeermiddelen, onderd.elen enbenodigdheden voor herstellingen, artikelen die de gevolgen van r¡/eersomstan-

digheden opheffen, artikelen ter bescherming bij pe-h, aitíkelen om het ver-blijf in de auto te veraangenamen' tabaksartikelen, frisdranken, melk, koffie,snijbloemen, alsmede een ruímte - tot een oppervlakte van maxim;"i ¿0'^t-----voor verkoop van ter plaatse te nuttigun 
""lr.ren en dranken;b. (overige) bedríjven, behorend.e tot de categorieën I t/rn 4 uai de ,,staat vanrnrichtingêD", welke staat deel uitmaakt vãn de voorschriften en als zod,anigis gewaarmerkt;

c' detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen in de vorm van caravans, boten,bouwmateri-alen, keukens, landbouwwerktuigen en -machines, machinerieën tenbehoeve van overige bedrijven;
d' detailhandelsbedrijven ín andere dan de onder c genoemde goederen, met dienverstande, dat de bedrijfsruimte ten behoeve van voedilgs: en genotmiddelen,kleding en schoeisel, niet meer mag bedragen dan 3g5 m2Je. maximaal twee bedrijfswoningen.

De hoogte van de bebouwing mag maximaal 9 meter bedragen.
Van elk bouwperceel moet een zodanig gedeelte vrij ,rrn b"bo,rwing blijven, datj-n voldoende mate kan worden voorzien in het parkeren of stallen van moËorvoer-tuigen ten behoeve van het betrokken bedrijf. rn ieder geval dient het onbebouwdte laten gedeelte van zodanige afrnetingen ie zijn dat eãn parkeer/starlings-plaats per 30 tot 100 m= netto bedrijfsvloeroppãrvlakte kan worden geschapen,zulks afhankelijk van de aard van het bedríjf.
Bebouwing dient plaats te hebben met inachtneming van de bebouwingsgrens,tenzíj het gaat om bebouwing in de vorm vaneen verkooppunt van motorbrand-stoffen, inclusief een als onderdeel daarvan uitmakenàà tuiter_/overkapping,
enlor. in de vorm van een voorziening ten behoeve van verlichting ofreclamedoeleinden.

Aldus besloten door de raad van d.e gemeente
I^linterswijk in zijn openbare vergadering
gehouden op 30 juni 1988.

C.de Vries, voorzitter.

H.Nijkes, secretaris.
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