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HOOFDSTUK I

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN I^IIJZE VAN METEN

Artikel I

Begr ipsomschr i jvingen .

In deze voorschrifEen wordt versL.aan onder:

hea t

het

b. de

plan:

bes temmingsplan " sleeswi jkr' .

kaart:

c

de alszodanig gewaarmerkEe kaart, deel uitrnakende van het plan.

bouwen:

het plaatsen, heÈ geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-
anderen en het vergroEen van een bouwwerk.

d. bebouwing:

één of meer gebour¡¡en en/of andere bouwwerken.

gebouw:

elk bouwwerk dat
gedeeltelijk met

bouwwerk:

een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of
rvanden omsloten ruimte vormt.

f.

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander
materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden
is, hetzij direct of indirect steun vindc op of in de grond.

g: ander bouwwerk:

een boue¡r,/erk, geen gebouw zijnde.

h. ander werk:

een ¡.rerk, geen bouwwerk zijnde.

i. bebouwingsgrens:

een op de kaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig
aangegeven lijn, welke door bebouwing niet nag worden overschreden,
behoudens overschrijdingen, die krachtens de voorschriften zijn toe-
ge s taan .

bebouwingsvlak:

een op de kaart door bebouwingsgrenzen omsloten gebied, waarbinnen be-
paalde gebouwen zijn toegestaan.

't.
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k. bouwperceel

een aaneengesloten sEuk grond, zowel binnen als buiten de op de kaart
aangegeven bebouwingsgrens, r¡raarop krachtens het plan een zelfstandi-
ge bebouwing met één gebouw of bij elkaar behorende gebouhren is toe-
ges taan.

1. eengezinshuis

een gebouw, dat één woning, eventueel met bergruimten omvat

m. Ii/Onrng:

een complex van ruimten, krachtens zijn indeling geschikt en bestemd
voor de huisvesting van één persoon of meerdere personen of van één
ge.zín.

n. I¡¡ooneenhe id :

eeo tot afzonderlijke perrnanente bewoning bestemd gedeelte van een
woongebou$t.

o. rdoongebouw:

een gebouw, dat twee of meer geheel
gen \^roningen of wooneenheden omvaE,
bour¿.

of gedeeltelijk boven elkaar gele-
al dan niet gebouwd op een onder-

e: bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nage-
noeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd met
uitzondering van zolder of vliering.

g. bi igebouw:

een niet voor bewoning bestemd gebouw, behorende bij een op hetzelfde
bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

r. perceelgrens:

de lijn die een bouwperceel van andere Èerreinen of van de openbare
weg scheidt.

s. ziieevelvlak:

het zijgevelvlak van een gebouw met uitzondering van bijgebouwen en
andere bouwwerken.

detailhandel:

het bedrijfsuratig te koop aanbieden, hieronder begrepen de uitstalling
ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die
die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aannending anders dan in
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

t.



6

Artikel 2

I,Ji j ze van me Een .

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt alsvolgt gemeten:

a. lengte, breedte en diepte van gebouwen:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of toL het hart van de scheids-
muren.

b. oppervlakte van gebouwen:

c

tussen de buiEenwerkse gevelvlakken en de harten van scheidsmuren.

inhoud van gebouwen:

tussen buitenwerkse gevelvlakken, harten van scheidsmuren en dakvlak-
ken en boven de begane grondvloeren met inbegrip van dakkapellen.

d. goot- of boeihoogte:

van de snijlijn van elk.dakvlak met het
gevelvlãk tot dé hoogÈe van de Ideg voor
bouwen dan wel tot de gemiddelde hoogLe
werkte bouwterrein voor nieÈ direcL aan

daaronder gelegen buiÈenwerks
ilirect aan de weg gelegen ge-
van het aansluitende afge-
de weg gelegen geboulden.

e. hoogte van gebouwen:

van het hoogste punt van gebouwen met uitzondering van schoorstenen
en áergelijke toE de hoogte van de t.feg voor direct aan de weg gelegen
gebouwen dan v¡el tot de gemiddelde hoogte van het aansluiEende
afgewerkte bouwterrein voor niet direct aan de weg gelegen gebouwen.

f. afstand tot de ziidelingse perceelgrens:

van de zijdelingse perceelgrens tot het zijgevelvlak van een
daaronder niet begrepen onderdelen van een gebouw die minder
cm. voor het zijgevelvlak uitsteken, r.raarvan de breedte niet
draagt dan l/3 deel van de lengte van de zijgevel van het
hoofdgebouw.

gebouw,
dan 50
meer be-

HOOFDSTUK II

BESTEMMINGEN

Artikel 3

hloondoeleinden, categorie I.I(v)
(vrij 

"ta 
e erven)

bestemming 1. De gronden op de kaart aangewezen voor woondoeleinden,
categorie v, zijn uitsluitend bestemd voor woondoel-
einden in de vorm van vrijsÈaande eengezinshuizen met
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voorschrift.en 2

omt rent
bebouwing

b i j gebouwen

vrijstelling 3

toetsing
vrijstelling
en indiening
bezwaren

de inhoud van een
bed ragen;

de daarbi j behorende bi jgebou\¡/en, andere bouwwerken,
andere werken en erven.

Bebouwing van de in lid I genoemde gronden is Eoege-
staan, mits wordt. voldaan aan de volgende bepalingen:

a. de eengezinshuizen mogen uitsluitend binnen de op

de kaart aangegeven bebouwingsvlakken worden ge-
bouwd;

b eengezinshuis moet minimaal 300 m3

de eengezinshuizen dienen te worden gebouwd in 2

bouwlagen;

de eengezi.nshuizen dienen Le worden voorzien van
een bekapping;

de hoogte van een eengezinshuis mag nieÈ meer dan
9 m. bedragen;

de goot- of boeihoogte van een eengezinshuis mag

niet meer dan 6 m. bedragen;

g. de breedte van een eengezinshuis moet minimaal 6 m.

bedragen;

de onderlinge afstand Eussen de eengezinshuizen moet
¡ninimaal 6 m. bedragen;

i. per eengezinshuis mogen maximaal 2 vríjsEaande
en/of aangebouwde bijgebouwen worden gebouwd, mits
de gezamenlijke oppervlakte^van die bijgebouwen
niet meer bedraagt dan 40 mz;

j. de siEuering van vrijstaande bijgebouwen ten opzich-
te van een eengezinshuis dienE zodanig te zijn dat
het niet Ee bebouwen gedeelÈe van het bouwperceel
zoveel mogelijk aaneengesloten blijft;

k. de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot het
eengezinshuis moet tenminsEe 4 m. bedragen.

BurgemeesEer en I,Iethouders zi jn bevoegd vri j stelling
te verlenen van hetgeen bepaald is in lid 2 sub i tot
een maximum van 75 m2, uitsluiE.end ten behoeve van
kantoor- en/of,praktijkruimte' meE dien verstande dat
niet meer dan 757" van een bij een eengezinshuis beho-
rend erf neE bijgebou¡ven mag worden bebourvd.

4. a. De vrijsEelling als bedoeld in lid 3 wordt niet
verleend dan nadaÈ eigenaren en/of gebruikers van
aangrenzende gronden gedurende een termijn van 14

dagen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk
bezwaren ter zake in te dienen en geen bezwaren
zijn ingekomen, dan wel de ingekomen bezwaren - na

c

d

e

f

h



Artikel 4

I,Ioondoeleinden, categorie I,I(va )
(vrijsEaande of at orende erven)

8

afweging van alle belangen - geen reden vormen om

de vrijstelling niet te verlenen.

b. De vrijstelling als bedoeld in lid 3 wordt niet ver-
leend, indien door het verlenen ervan een zodanig
gebruik zou ontstaan dat de aangrenzende gronden en

opstallen niet meer geheel of ten dele overeenkom-
stig de bestemming kunnen worden gebruikt dan wel
indien aldaar een afwijking van de voorschriften
bestaal, d.eze afwijking nog zou worden vergroot.

De gronden op de kaart aangewezen voor woondoeleinden,
categorie tI(va), zíjn uitsluitend bestemd voor woondoel-
einden in de vorm van vrijstaande of aaneengesloten
eengezinshuizen in blokken van maximaal 4 aaneen, in
2 bouwlagen, met de daarbij behorende bijgebouwen, âD-
dere bouwwerken, andere werken en erven.

Bebouwing van de in lid I genoémde gronden is toege-
staan, mits wordL voldaan aan de volgende bepalingen:

a. de eengezinshuizen mogen uitsluitend binnen de op

de kaart aangegeven bebour¿ingsvlakken worden ge-
bouwd;

eengezinshuis moet minimaal 300 m3

de eengezinshuizen dienen te worden gebouwd in 2

bouwlagen;

de eengezinshuizen dienen te worden voorzien van
een bekapping;

de hoogte van een eengezinshuis mag niet meer dan

9 m. bedragen;

de goot- of boeihoogte van een eengezinshuis mag

niet meer dan 6 m. bedragen;

g. de breedte van een eengezinshuis moet minimaal 6 m.

bedragen i

besEemming I

voorschrifEen 2

omtrent
bebouwing

1

de inhoud van een
bedragen;

de afsÈand van
gebouwde zijde
3 rn. bedragen;

b

c

d

e

f.

h de zijgevelvlakken EoE de niet aan-
van een eengezinshuis moet ninimaal

per eengezinshuis mogen maximaal 2 vríjstaande en/of
aangebouwde bijgebouwen worden gebouwd, mits de ge-
zamenlijke oppervlakte van die bijgebouwen niet meer
bedraagl dan 45 rn2;

b i j gebouwen
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de situering van vrijstaande bijgebouwen ten opzich-
te van een eengezinshuis dient zodanig te zijn dat
het niet te bebouwen gedeelte van het bouwperceel
zoveel mogelijk aaneengesloten blijft ;

de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot het
eengezinshuis moet tenminste 4 m. bedragen.

3. BurgemeesÈer en hlethouders zijn bevoegd vrijstelling
te verlenen van hetgeen bepaald is in Iíd 2 sub i tot
een maximum van 75 m2, uitsluitend ten behoeve van
kancoor en/of. praktijkruimte, meE dien verstande dat
niet meer dan 757. van een bij een eengezinshuis beho-
rend erf met bijgebouwen mag worden bebouwd.

4.a De vrijstelling als bedoeld in lid 3 wordË niet
verleend dan nadat eigenaren en/of gebruikers van
aangrenzende gronden gedurende een termijn van 14
dagen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk
bezwaren ter zake in te dienen en geen bezwaren
zijn ingekomen, dan wel de ingekomen bezwaren - na
afweging van alle belangen - geen reden vormen om

de vrijstelling niet te verlenen.

b. De vrijstelling als bedoeld in lid 3 wordt niet
verleend, indien door het verlenen ervan een zoda-
nig gebruik zou ontsËaan dat de aangrenzende gron-
den en opstallen niet meer geheel of ten dele over-
eenkomstig de bestemming kunnen worden gebruikt dan
wel indien aldaar een afwijking van de voorschrif-
ten bestaat, deze afwijking nog zou ctorden vergroot.

Artikel 5

I.loondoeleinden, categorie W( s )
(gestapelde woningen)

1. De gronden, op de kaart aangewezen voor woondoeleinden
categorie w(s), zijn bestemd voor woondoeleinden in de
vorm van woongebouwen in meerdere bouwlagen met de
daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken en ande-
re werken.

Bebouwing van de in lid I genoemde gronden is toege-
staan mits voldaan wordt aan de volgende bepalingen:

a het aantal bciuwlagen van een liloongebouw dient in
overeensremming te zijn met het aantal dat op de
kaarE binnen de bouwstrook achter de bestemmings-
aanduiding is ingeschreven;

de hoogte van een woongebouw mag niet meer dan 9 m.

bedragen ingeval in 3 bourrylagen moet worden gebouwd
en niet meer dan 12 m. ingeval in 4 bouwlagen moet
worden gebouwd;

I

k

vrijstelling

toe t s ing
vrijstelling
en indiening
bezwaren

bes temming

voorschriften 2

omtrenf
bebouwing

b
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c

d

b

c

ten behoeve van
van de maximaal

liftschachten is een overschrijding
toegelaten hoogte toegestaan;

bestemming I

voorschriften 2

omt ren t
bebouwing

de inhoud van
der dan 170 m 3

Artikel 6

I,loondoeleinden, categorie t^I(sg)
(gestapelde woníngen met bijbehorende erven )

De gronden op de kaart aangerilezen voor woondoeleinden,
categorie W(sg), zíjn bestemd voor r^Toondoeleinden in de

vorm van woongebouwen in meerdere bouwlagen met de daar-
bij behorende bijgebouÍ/en, andere bouwwerken, andere wer-
ken en erven.

Bebouwing van de in lid I genoemde gronden is toegestaan
mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

a. het aantal binnen het bebouwingsvlak te realiseren
\^¡oningen mag ten hoogste 55 bedragen;

het aantal bouwlagen van een vroongebouw mag niet meer

zijn dan het aantal dat op de kaart binnen het bebou-
wingsvlak achter de bestemmingsaanduiding is inge-
schreven;

de hoogEe van een üroongebould mag niet meer bedragen
dan 15 m. ingeval in ten hoogste 5 bouwlagen mag v¡or-
den gebouwd en niet meer dan 6 m. ingeval in ten hoog-
ste 2 bouwlagen mag worden gebouwd;

ten behoeve van liftschachten is een overschrijding
van de maximaal toegelaten hoogte toegestaan.

een
en

woning/wooneenheid mag niet mrn-
niet meer dan 300 ,n3 bedttg".t.

inhoud van een woning/wooneenheid mag niet minder
170 m3 en niet meer dan 300 m3 bedragen.

d

e de
dan

Artikel 7

Maatscha 1i ke doeleinden
( rel euze voorzieningen met b

cate orie Mr
behorende erven )

bes temming

voorschriften 2

omtrent
bebouwing

1. De gronden op dd kaart aange!ùezen voor maatschappelij-
ke doeleinden, categorie Mr, zijn uitsluitend besÈemd
voor voorzieningen ten behoeve van religieuze instel-
lingen, met de daarbij behorende gebouwen, andere
bouwwerken en andere werken met bijbehorende erven.

De in lid I genoemde gronden mogen worden bebouwd mits
voldaan n¡ordt aan de volgende voorschriften:
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gebouwd dient Ee worden binnen de op de kaart aan-
gegeven bebouwingsgrenzen ;

de hoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen
dan 12 m.

Artikel 8

Maa t sc ha eli ke doeleinden cat orie Mr(b)
eg raa fp aats

1. De grond, op de kaart aangeuTezen voor maatschappelijke
doeleinden, categorie Mr(b), is uitsluitend bestemd
voor een begraafplaaËs met de daarbij behorende andere
bouwr^rerken en andere werken.

Bebouwing van de in lid I genoemde gronden is toege-
staan mits de hoogte van de bouwwerken niet meer dan
2.50 m. bedraagt.

Artikel 9

Maatschappelijke doeleinden, categorie Mg
(w@-uijletrorende erven )

1. De gronden op de kaarË aangewezen voor maatschappelij-
ke doeleinden, categorie Mg, zijn uitsluitend bestemd
voor welzijnsvoorzieningen in het kader van cultuur,
recreaËie of maatschappelijk werk met de daarbij beho-
rende gebouwen, andere bouwwerken, andere werken en
erven

De in lid 1 genoemde gronden mogen worden bebouwd mits
voldaan wordt aan de volgende voorschriften:

a

b

bes Ëemming

2

bes temming

voorschriften 2

omtrent
bebouwing

a. gebouwd dient te worden binnen de op de kaart aan-
gegeven bebouwingsgrenzen ;

de hoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen
dan 8 meter.

Artikel t0.

Maatschappelijke doéleinden, categorie Mg+I,I
(welzijnsvoorzieningen en woningen met bijbehorende erven)

1. De gronden op de kaart aange\dezen voor maatschappelij-
ke doeleinden, categorie I'lg+hl, zijn uítsluitend be-
stemd voor welzijnsvoorzieningen in het kader van cul-
tuur, recreatie of maatschappelijk r¡erk in combinatie
met bovenliggende woningen in 4 bouwlagen, met de

b

bes temming
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daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken, andere
werken en erven.

voorschriften 2

omtrenE
bebouwing

Maa t scha eli
( nut svoor zien

bes temming 1.

voor schri ften
omtrent
bebouwing

Bebouwing van de in lid I genoemde gronden is toege-
staan mits voldaan wordt aan de volgende bepalingen:

a gebouwd dienr te worden binnen de op de kaart aan-
gegeven bebouwingsgrenzen ;

de hoogle van de gebouwen mag niet meer bedragen
dan 12 m.;

b

c de inhoud van een woning/wooneenheid mag niet min-
ã;t-;;; 170 m3 en niet Ãeer dan 400 m3 bedragen'

Artikel I l.

ke doeleinden cate orie Mn

ngen a1 dan nr-et me rb behorende erven )

De gronden, op de kaart aangewezen voor maatschappe-
iijke doeleinden, categorie Mn, zíjr. uitsluitend be-
stemd voor voorzieningen van openbaar nut, met de

daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken en an-
dere werken en al dan niet met bijbehorende erven'

Bebouwing van de in lid 1 genoemde gronden
sËaan mits de hoogte van de bouwwerken niet
draagt dan 3.50 m.

Artikel 12.

Maatscha 1i ke doeleinden c ate orie Mo

( overhe id svoorz len ingen met i j behor e erven

2 is toege-
meer be-

)

bestemming I

voorschriften 2

omtrent
bebouwing

De gronden, oP de kaart aange$rezen voor maatschappe-
lijke doeleinden, categorie Mo, zijn bestemd voor over-
heidsvoorzieningen, in de vorm van kantoren, werkplaat-
sen, opslagplaatsen en stallingsruimten met de daarbij
behorende andere bouwwerken, andere werken en erven'

De in lid I genoemde gronden mogen worden bebouwd mits
voldaan wordt aan de volgende bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht bin-
nen de op de kaart aangegeven bebouwingsgrenzen;

b. de bebouwde oppervlakte van de gronden mag niet meer

bedragen dan het bebouwingspercentage dat op de

kaart is ingeschreven;

c. de hoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen
dan 12 m.
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wijziging ex 3

arlikel l1 I,¡RO

13

b

de hoogte van
gen;

Artikel 13.

Erumvoorz1en1 en woondoe

Burgemeester en I'Iethouders zijn bevoegd overeenkomstlg

het bepaalde in artitel 1l van de wet op de Ruimtelijke
ordening de in 1i; i genoemde.bestemming te wijzigen in

de bestemmíng Cutt,"*íoorzieningen en trrlonent categorie

C+l,I a1s bedoeld in artikel l3 van deze voorschriften on-

der de volgende voorwaarden:

a. uiE onderzoek blijkt dar door de wijziging een even-

wichtige opbouT¡/ van de voorzieningensrrucËuur en 'van

heË winkefconcåntraEiegebied niet wordE versEoord;

daarbij wordt advies ingewonnen bij de Rijksconsulenr
voor Economische Zaken;

heL bepaalde in artikel 13 van deze

veel mãgelijk overeenkomstig wordt
dien versEande dat:

bij de uitoefening van de wijzigingsbe"":91::::
,r"ãur" regels zullen worden gegeven ten aanzlen

van bebou"irrg"gtunzen, bebouwingspercentages : .ott-
sluiting en het .'oãt'i"tt in parkeergelegenheid op

eigen terrein;

I

voorschriÍEe¡ zo-
toegePast, met

de gebouwen maximaal 9 m' mag bedra-
2

3 de ingevolge de l{et Geluidhinder voor woningen ten

iã.ãrî" toãtaatuáre geluidbelasting i:" acht dient

te worden genomen.

leinden cate rie C+lrl
Cen

besEemming 1

voorschriften 2

omtrenE
bebouwing

De gronden, op de kaart aange\dezen voor centrumvoor-

zieningen en woondoeleinden categorie c+w, zijn be-

;;;ã îoot detaiitrandelsbedrijven' dienstverlenende
bedrijven, tantorãi en horecabeariSven al dan niet in

combinatie met bovenliggende woningen, in 2 en 3 bouw-

i.äã",-*"i ¿" ¿"ãtui¡ õãnotende gebouwen' 1i1:t: bouw-

r.rerken en andere *"tfuo en al of niet met bijbehorende

erven.

De in lid I genoemde gronden mogen worden bebouwd mits

voldaan wordt aan de volgende bepalingen:

a. de gebouwen, inet uiÈzondering van bij bedrijven
en/of worritgen behorende bijgebouwen' moeten worden

gebouwd binnen de op de kaart aangegeven bebouwingst-

grenzen;

b. het aantal bouwlagen van de gebouwen als bedoetd in

ilíd 2 sub a dient overeen te slemmen met het aantal

dat op de kaart binnen de bouwstrook achËer de be-

stemmingsaanduiding is ingeschreven;
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de gebouwen als bedoeld in lid 2 sub a moeten r^7or-

den voorzien van een bekapping;
c

d

e

f.

h

1

de hoogte van de gebouwen als bedoeld in Líd 2

a mag niet meer dan 10. m. bedragen ingeval in 2

bouwlagen moet worden gebouwd en niet meer dan
m. ingeval in 3 bouwlagen moet worden gebouwd;

sub

l2

b ij gebouwen

parkeer-
gelegenheid

vrijstelling

de goot- of boeihoogte van de in Li'd 2 sub a bedoel-
de gebouwen mag niet meer dan 7.50 m. bedragen in-
geval in 2 bouwlagen moet worden gebouhld en niet
meer dan 9 m. ingeval in 3 bouwlagen moet worden
gebouwd;

de
de

inhoud van een woning/wooneenheid mag niet min-
r dan 170 m3 en niet meer dan 400 m3 bedragen;

g. op de op de kaart voor erf aangewezen gronden mogen

uitsluiËend bijgebouwen worden gebouwd ten behoeve
van het bij het erf behorende hoofdgebouw c.q.
hoofdgeboul^ten, mits'van de oppervlakte van de voor
erf aangewezen gronden niet meer wordt bebouwd dan
het percentage als op de kaart is ingeschreven;

de goot- of boeihoogte van een bijgebouw mag niet
meer dan 3 m. bedragen;

a1s parkeergelegenheid tenminste I parkeerplaats
per 35 m2 netto-bedrijfsvloeroppervlakte alsmede
I parkeerplaats per \^toning/wooneenheid wordt gerea-
1 i seerd.
De parkeerplaatsen mogen zowel op grond, gelegen en

behorende bij de toelaaÈbare bebouwing, als onder,
binnen of boven de toelaatbare bebouwing worden
aangelegd. Ingeval van aanleg van parkeerplaatsen
onder, binnen of boven de toelaatbare bebouwing
dient in acht te worden genomen de maximaal Èoelaat-
bare hoogte als genoemd in lid 2, sub d.

3. De niet voor bebouwing in aanmerking kornende gronden
mogen slechts worden gebruikt als parkeergelegenheid,
erf of als opslagplaats voor materialen en/of goederen
die dagelijks worden verbruikt.

4. Burgemeester en l,lethouders kunnen vrijstelling verle-
nen van het bepaalde in lid 2 sub i indien:

a. het voldoen aan deze bepaling door bijzondere om-
standigheden' op overlüegende bezwaren stuit;

, b. öp andere wíjze in de nodige parkeerruinte wordt
.voorzien.

Burgemeester en [,Iethouders kunnen vrijstelling verlenen
van het bepaalde in lid 2 sub g ten behoeve van overdek-
te terrassen.

5



bes temming

voorschriften 2

omt rent
bebouwing

l5

Artikel 14.

Bedrij fsdoeleinden. categorie K
(kantoren met bijbehorende erven)

I . De gronden op de kaarE aange\¡/ezen voor bedri j f sdoelein-
den, categorie K, zijn uitsluitend bestemd voor kantoren
met de daarbij behorende gebouv¡en, andere bouwwerken,
andere ¡rerken en erven.

De in li¡ genoemde gronden mogen worden bebouwd, mits
vo1daa.. wordt aan de volgende bepalingen:

de gebouwen, met uitzondering van de bij de kanto-
ren behorende bijgebouwen, mogen uitsluitend binnen
de op de kaart aangegeven bebouwingsgrenzen worden
opgericht;

de gebouwen, als bedoeld in Iíð 2 sub a moeten Í/or-
den voorzien van een bekapping;

de goothoogte van de gebouwen, geen bijgebouwen
zijnde, mâg niet meer bedragen dan 8 m. en de hoog-
te niet meer dan 12 m.;

de goothoogte van de bijgebouwen mag niet meer dan
3 m. bedragen.

d

e niet meer dan 2/3 deel van het bouwperceel wordt be-
bouwd.

Artikel 15.

Bedri f sdoeleinden en woondoeleinden ca orie K+[{
Kantoren en of won ngen met b behore e erven

1. De gronden op de kaart aange$rezen voor bedrijfsdoelein-
den en woondoeleinden, categorie K+I{ zijn bestemd voor
kanËoren en/of woningen c.q. wooneenheden met de daarbij
behorende gebouwen, andere bouwwerken, andere werken en

erven.

De in lid I genoemde gronden mogen worden bebouwd mits
wordË voldaan aan de volgende bepalingen:

b

c

bes temming

voorschriften 2

omtrent
bebouwing

a de gebouwen met uitzondering van de bijgebouwen mogen
uitsluitend öinnen de op de kaart aangegeven bebou-
wingsgrenzen worden gebouwd;

de gebouwen als bedoeld in lid 2 moeten worden voor-
zien van een bekapping;

de goothoogte van de gebouwen, geen bijgebouwen zijn-
de, mag niet meer bedragen dan 6 m. en de hoogte niet
meer dan 10 m.;

b

c
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de goothoogte van de bijgebourÂren mag niet meer dan 3

m. bedragen;

e niet meer dan 2/3 deel van het bouwperceel v¡ordr be-
bouwd.

Artikel 16.

Bedrijfsdoeleinden, caEegorie H

(horecabedrijf met bijbehorend erf)

bes temming 1. De gronden, op de kaart aangehrezen voor bedrijfsdoel-
einden, caËegorie H is besEemd voor een horecabedrijf
met de dáarbij behorende bedrijfswoning, bijgebouwen,
andere bouwwerken, andere werken en erf.

voorschriften 2

omtrent
bebouwing

a de gebouwen, met uitzondering van de bij het bedrijf
en/ of bedrijfswoning behorende bijgebouwen, mogen
uitsluitend worden opgericht binnen de op de kaart
aangegeven bebouwingsgrenzen ;

de gebouwen als bedoeld in lid 2 sub a moeten worden
voorzien van een bekapping;

de goothoogte van de gebouwen, geen bijgebouwen
zijnder mag niet meer bedragen dan 7 m. en de hoog-
te niet meer dan 10 m.;

de goothoogte van de bijgebou\{en mag niet meer dan
3 m. bedragen.

niet meer dar. 2/3 deel van het bouwperceel wordt be-
bouwd.

Artikel 17.

Bedrijfsdoeleinden, categorie B

---(Eãdtfj 
v en -e i f è inen )

bestemming 1. De gronden op de kaart aangewezen voor bedrijfsdoel-
einden, categorie B, zijn uitsluitend bestemd voor:

a bedrijventerrein, rüaarop toelaatbaar zíjrr de be-
drijven als genoernd in de categorieën 1, 2 en 3 van
de bij deze voorschriften behorende rrStaaË van In-
richtingenrr; binnen het met een c aangemerkÈe bebou-
wingsvlak is een carrosseriebedrijf toelaatbaar;

zelfstandige groothandelsbedrijven, waarbij ter
plaatse geen productie plaats vindt;

d

De in
word t

1id I genoemde gronden mogen r¿orden bebouwd rnits
voldaan aan de volgende bepalingen:

b

c

d

b
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detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen in
de vorm van auto's, caravans, boten, bouwmaterialen
en keukens;

met de daarbij behorende gebouwen,
andere bouwwerken, andere werken en

bedrij fswoningen,
terreinen.

0p deze gronden zijn categorie A-inrichtingen als
doeld in artikel 16 van de lJet geluidhinder niet
laatbaar.

be-
toe-

voorschriften 2

omtren f
bebouwing

vrij stelling 3

wi j ziging

a

b

Bebouwing van de in lid I genoemde gronden is toege-
staan, mits voldaan wordt aan de volgende bepalingen:

de gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht bin-
nen de op de kaart aangegeven bebouwingsgrenzen;

per bedrijf mag niet meer dan één bedrijfswoning
worden gebouwd;

de hoogte van de gebouwen mag maximaal 9 m. bedra-
gen;

d. Binnen het met gh5 aangeduide gedeelte van het be-
bouwingsvlak mag de gooËhoogte niet meer bedragen
dan 5 m.;

e. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan
5r5 m. bedragen, met dien verstande dat de hoogte
van erfscheidingen niet meer dan 2 m. mag bedragen.

BurgemeesEer en Llethouders kunnen - gehoord de inspec-
teur van de Volksgezondheid voor de hygiê'ne van het
milieu - vrijstelling verlenen van het bepaalde in 1id
I in die zin, dat bedrijven die niet zijn vermeld in de
genoemde ttStaat van inrichtingen" kunnen worden toege-
laten, indíen zíj naar hun aard en invloed op de
omgeving als gelijkwaardige aan de bedrijven vermeld
in de toegelaten caEegorie, kunnen worden aangemerkt.
Alvorens op een verzoek om vrijstelling te beslissen
wordt een ieder gedurende een termijn van veertien da-
gen in de gelegenheid gesteld, schriftelijk bezwaren
ter zake in te dienen.

Burgemeester en I'Iethouders kunnen - gehoord de inspec-
teur van de Volksgezondheid voor de hygiè'ne van het mi-
lieu - de in lid I genoemde "Staat van inrichtingen"
wijzigen in die zin dat bedrijfsactiviteiten in een la-
gere categorie w'orden ondergebracht, indien op grond
van technologische ontwikkelingen de in de staat ver-
melde categorie niet meer juist blijkt te zijn.
Alvorens tot wijzígíng te besluiten, wordt een ieder
gedurende een termijn van veertien dagen in de gelegen-
heid gesteld, schriftelijk bezwaren ter zake in te die-
nen.

c

4.
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Burgemeester en l,lethouders zijn bevoegd overeenkomstig
het bepaalde in artikel I I van de l^let op de Ruimteli jke
Ordening de in tid I genoemde bestemming te wijzigen in
de bestemming Centrumvoorzieningen en r¡¡onen, categorie
C+I^J als bedoeld in artikel l3 van deze voorschriften,
onder de volgende voorwaarden:

uit onderzoek blijkt dat door de wijziging een even-
wichÈige opbour4r van de voorzieningenstructuur en van
het winkelconcentraEiegebied niet wordt verstoord;
daarbij wordt advies ingewonnen bij de Rijksconsulent
voor Economische Zaken;

b het bepaalde in artikel 13 van deze voorschriften zo-
veel mogelijk overeenkomstig wordt toegepast, mer
dien verstande dat:

bij de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid
nadere regels zul1en worden gegeven ten aanzien
van bebouwingsgrenzen, bebouwingspercentages, ont-
sluiting en het voorzien in parkeergelegenheid op
eigen terrein;

a

1

de hoogte van de gebouwen maximaal 9 m. mag bedra-
gen;

de ingevolge de !,fet Geluidhinder voor rdoningen ten
hoogste toelaatbare geluidbelascing in acht dient
te worden genomen.

Artikel 18.

Verkeersdoeleinden, categorie Vw(r)
( rijweg )

1. De gronden, op de kaart aangev¡ezen voor verkeersdoel-
einden, categorie Vw(r) zijn uitsluirend bestemd voor
wegen met de daarbij behorende andere werken zoals par-
keerstroken, trottoirs en bermen.

2.a 0p de in lid 1 genoemde gronden mogen geen gebouwen
worden gebouwd.

Op de in lid I genoemde gronden mogen uitsluitend
andere bouwwerken worden opgericht voor de gelei-
ding, beveiliging of regeling van het verkeer als-
mede straatverlichting.

2

3

b
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Artikel 19.

Verkeersdoeleinden, categorie Vw(v)
(voetpad of plein)

bes temming l. De gronden, op de kaart aanger^¡ezen voor verkeersdoel-
einden, categorie Vw(v) zíjn uirsluitend bestemd voor
voetpaden en pleinen, met de daarbij behorende andere
bour¡werken en andere werken alsmede overige bij die
bestemming passende voorzieningen zoaLs beplanting,
speelvoorzieningen e.d.

voorschriften 2.
omtrent
bebouwing

Op de in lid I genoemde gronden mogen uitsluitend
andere bouwwerken worden opgericht voor:

geleiding, beveiliging
keer;
speelvoorzieningen;
sÈraatmeubilair, zoals

of regeling van het ver-

zitbanken en lantaarnpalen.

20.

Verkeersdoeleinden, categorie Vw(p)
(parkeerterrein of parkeerstrook)

bes temming 1. De gronden op de kaart aangewezen voor verkeersdoel-
einden, categorie Vw(p) zijn uitsluitend bestemd voor
parkeerterreinen of parkeerstroken met de daarbij be-
horende andere werken.

voorschriften 2.
omtrent
bebouwing

b. Op de in lid I genoemde gronden mogen uitsluitend
andere bouwwerken worden opgericht voor de gelei-
ding, beveiliging of regeling van het verkeer als-
mede straatverlichting.

Artikel 21.

Verkeersdoeleinden, categorie Vw(1)
(los- èn laadwal)

bestemming 1. De gronden, op de kaart aangelrezen voor verkeersdoel-
einden, categorie Vw(1) zíjn uitsluitend bestemd voor
los- en laadwallen met de daarbij behorende andere
werken.

op de in lid I genoemde gronden mogen geen gebouwen
worden gebouwd.

a Op de in lid I genoernde gronden mogen geen gebouwen
worden gebouwd.

a

b

I

2
3

Artikel

verbod tot
bouwen

2 Op de in lid I genoemde gronden mag niet worden ge-
bou¡¡d.
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Artikel 22.

Verbli i fsdoeleinden. catesorie Vb

1. De gronden, op de kaart aange\dezen voor verblijfsdoel-
einden categorie Vb zijn besremd voor verblijfsruimten
met een beperkEe en aan verblijfsdoeleinden onderge-
schikte - zowel Èen behoeve van het rijdende als stil-
staande verkeer - verkeerskundige functie, met de daar-
bij behorende andere bouwwerken en andere r¡terkent
alsmede andere bij die bestemming passende voorzienin-
B€n, zoals beplantingen, zítgeLegenheden en parkeerge-
legenheden.

2. a. Op de in lid I genoemde gronden mogen geen gebouwen
worden gebouwd.

Op de in lid I genoemde gronden mogen uitsluitend
andere bouwwerken worden gebouwd voor:

1. geleiding, beveiliging of regeling van het ver-
keer;

2. speelvoorzieningen;
3. straatmeubilair, zoa1-s zitbanken en lantaarnpa-

1en;
met dien verstande dat Ëen behoeve van de toeganke-
lijkheid voor motorvoertuigen een strook ter breed-
te van 5 m. vrij dient te blijven van bebouwing.

3. Burgemeester en tlethouders kunnen, daar waar op de
kaart binnen de betrokken bestemming de aanduiding
"luifels toegestaan" is aangegeven, vrijstelling verle-
nen van het bepaalde in Líd 2 sub b ten behoeve van de
bouw van luifels en de daarvoor noodzakelijke draag-
consËrucËies, met dien verstande daË:

de breedËe van de luife1s, gemeten vanaf de voorge-
vel van het aangrenzende gebouw, maximaal 1.80 m.
mag bedragen;

de afstand tussen de onderzijde van luifels en de
begane grond tenminste 2.20 m. moet bedragen;

c. met het oog op de toegankelijkheid voor motorvoer-
tuigen tussen de aan weerszijden aanlsezige bebouwing
een strook ter breedte van 5 m. vrij dient te blij-
ven van bebouwing.

4. Burgemeester en l,lethouders kunnen daar waar op de kaart
binnen de betrokken bestemming de aanduiding "overbou-
wing toegestaanrr is aangegeven, vrijstelling verlenen
van het bepaalde in artikel 13 lid 2 sub a en lid 2

sub b van dit artikel ten behoeve van de doeleinden
genoemd in artikel 13 lid 1, met dien verstande dat:

b

a

b
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de ruimte vanaf de begane grond tot het niveau
de onderkant vloer van de tweede bouwlaag, met
zondering van draagconstructies, vrij d.ient te
blijven van bebouwing;

van
ui t-

a

5. a.

b de bebouwing dient te voldoen aan de op de kaart
ingeschreven maten;

de bebouwing dienË Éer voldoen aan de bepalingen ge-
noemd in artiket,,li) -líd 2 sub b t/m e.

'.. .' ,l
De vrijstellingen afs ¡d¿bLld in lid 3 en 4 worden
niet verleend dan nadat eigenaren en/of gebruikers
van aangrenzende gronden gedurende een termijn van
14 dagen in de gelegenheid zijn gesteld schrifte-
lijk bezwaren ter zake in Ëe dienen en geen bezwa-
ren zijn ingekomen, dan wel de ingekomen bezwaren
- na afweging van alle belangen - geen reden vormen
om de vrijstelling niet Ëe verlenen.

toe t s ing
vrijsÈe11ing
en indiening
bezwaren

be s temming

voorschriften 2

omtrent
bebouwing

voorschriften 3.
omtrent
gebruik

De vrijsEelling als bedoeld in lid 3 en 4 wordÈ niet
verleend, indien door het verlenen ervan een zoda-
nig gebruik zou ontstaan dat de aangrenzende gron-
den en opsËallen niet meer geheel of ten dele over-
wel indien aldaar een afwijking van de voorschrif-
ten bestaaË, deze afwijking nog zou worden vergroot.

Artikel 23.

Vervoersdoeleinden, categorie Vv
(bedrijven voor openbaar vervoer)

1. De gronden, op de kaart aangewezen voor vervoerdoel-
einden, categorie Vv, zijn bestemd voor bedrijven voor
openbaar vervoer met de daarbij behorende stationsge-
bouwen, bijgebou$ren, andere bouwwerken, andere werken
en terreinen.

Ten aanzien van de bebouwing van de in lid f genoernde
gronden gelden de volgende voorschriften:

de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de kaart
aangegeven bebouwingsgrenzen worden opgericht;

de hoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen
dan 12 rn.

Ten aanzien van het binnen het met een * aangeduide
bebouwingsvlak aanwezige staEionsgeboulr van de Ne-
derlandse Spoorwegen is medegebruik door sporË,
onderwijs en andere diensÈverlenende bedrijven niet
zijnde detailhandelsbedrijven, toegelaten.

b

a

b
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De niet voor bebouwing in aanmerking komende gron-
den mogen worden gebruikt voor perrons, in- en uit-
ritten, parkeergelegenheden, stallingsruimten en
groenvoorz ieningen.

Artikel 24

Tuin of onbebouwd erf

bestemming 1. De gronden op de kaart voor tuin of onbebouwd erf aan-
gevrezen gronden, zíjn uitsluitend bestemd voor tuinen
of onbebouwde erven.

b

Artikel 25.

Erf

bestemming t. De gronden, op de kaart aangerÀrezen voor erf , zijn uit-
sluiEend bestemd voor erven, behorende bij woongebou-
wen als bedoeld in artikel 5.

verbod tot
bouwen

voorschriften 2.
omtrent
bebouwing

vrijstelling

toe t s ing
vrijstelling
en indiening
bezwaren

2, 0p de in lid I genoemde gronden mag niet worden gebouwd.

Bebouwing van de in lid I genoemde gronden is slechts
toegestaan in de vorm van bijgebouwen en andere bouw-
werken ten behoeve van de bij het erf behorende wonin-
gen/wooneenheden, mits voldaan wordt aan de volgende
bepal ingen:

van de oppervlakte van een bij een woongebouw beho-
rend erf mag niet meer dan 601l erorden bebouwd;

de hoogte van de gebouwen en andere bouwwerken mag
niet meer bedragen dan 3 m.;

de afsrand van een vrijstaand bijgebouw tor een
woongebouw c.q. eengezinshuis dient tenminste 4 m.
te bedragen.

3. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling
te verlenen van het bepaalde in líd 2 uitsluitend ten
behoeve van liftschachten en c.v.-ketelhuizen, mits de
hoogte daarvan niet meer bedraagt dan 17 m. en niet
meer dan 302 van een bij een rdoongebour¿ behorend erf
wordt bebouwd.

4. a. De vrijstelling als bedoeld in lid 3 wordË niet ver-
leend dan nadat eigenaren en/of gebruikers van aan-
grenzende gronden gedurende een termijn van 14 da-
gen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijke be-
zwareû ter zake in te dienen, dan wel de ingekomen
bezwaren - na afweging van alle belangen - geen re-
den vormen om de vrijstelling niet te verlenen.

a

b

c
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De vrijstelling als bedoeld in lid 3 wordË niet ver-
leend, indien door het verlenen ervan een zodanig
gebruik zou ontstaan dat de aangrenzende gronden en
opstallen niet meer geheel of ten dele overeenkom-
stig de bestemming kunnen worden gebruikt, dan wel
indien aldaar een afwijking van de voorschriften
bestaat, deze afwijking nog zou worden vergroot.

Artikel 26.

Groenvoorzieningen, categorie G
(groenvoorzieningen algemeen )

l. De gronden, op de kaart aangerùezen voor groenvoorzie-
ningen categorie G, zijn bestemd voor groenvoorzie-
ningen in de vorm van gazons, plantsoenen en bermen
met de daarbij toegelaten andere bouwwerken en andere
werken.

Op de in lid I genoemde gronden mogen geen gebouwen
Írorden gebouwd.

Op de in lid I genoemde gronden mogen uiEsluitend
andere bour,¡werken worden opgericht ter geleiding,
beveiliging of regeling van het verkeer.

Artikel 27.

Groenvoorzieningen categorie G+b
(groenvoorzieningen met waardevolle bomen)

1. De gronden, op de kaarË aangerdezen voor groenvoorzie-
ningen, categorie G+b zijn bestemd voor groenvoorzie-
ningen in de vorm van parken en plantsoenen alsmede de
instandhouding van ter plaatse aanwezige, esthetisch
en ruimtelijk waardevolle bomen met de daarbij toege-
laten andere bouwwerken en andere werken.

Op de in lid I genoemde gronden mogen geen gebouwen
worden gebouwd.

b

bes temming

voorschriften 2.
omtrent
bebouwing

bes temming

voorschriften 2.
omtrent
bebouwing

aanlegver-
gunning

a

b

a

b Op de in lid 1 genoemde gronden mogen slechts
re bouwwerken worden opgericht in de vorm van
banken en laritaarnpalen.

ande-
zit-

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanleg-
vergunning de volgende nadere werken uit Ëe voeren:

- het vel1en en rooien van houtopstanden;
- het aanleggen of verharden van rdegen, paden en par-

keergelegenheden en het aanleggen van andere opper-
vlakteverhard ingen.

3
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4. Een aanlegvergunning wordt verleend indien door uitvoe-
ring van ander werk d door ãe daaäãn hetzij di-An I^Ie

rect, hetzi j indirecE te ver\./achten gevolgen, Þ1_! jvgltd
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de esthetische
en ruimteli jke waarde van het d.ès-betref fende gebied.

5. Geen aanlegvergunning is vereist voor:

andere werken, behorende bij heE normale onderhoud,
gebruik of beheer;

andere werken, welÈe op het tijdstip van het van
kracht worden van het plan in uitvoering rrraren, dan
we1 konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat
tijdstip aangevraagde dan we1 geldende vergunning.

Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt
als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de
I,Jet op de Ruimtelijke ordening.

HOOFDSTIK III

ALGEMENE BEPALINGEN

Arrikel 28.

Algemene vri i stellingsbep aline (ex artikel 15 IIRO)

l. BurgemeesËer en f.Iethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van:

hetgeen bepaald is met betrekking tot de bestemming van gronden,
ten behoeve van het bouwen van kabelverdeelkasten, telefooncellen,
wachthuisjes (abri's), kiosken, gasdrukregel- en meetstations mits
de inhoud van die gebouwen c.q. andere bouwwerken niet meer be-
draagt dan 60 13, de hoogte niet meer dan 3 m. en mits vooraf over-
leg is gepleegd met de wegbeheerder indien de bouwwerken zullen
worden gebouwd nabij wegen;

I

b

6

e

2

b. de in de voorschriften en op de kaart aangegeven afmetingen en
maten, mits de vrijstelling zich beperkr tot 102 van die afmetin-
gen en maten.

De vrijstellingen als bedoeld in lid I worden niet verleend dan nadat
de eigenaren en/of gebruikers van aangrenzende gronden en opstallen
gedurende een termijn van 14 dagen in de gelegenheid zijn gesteld
schriftelijke bezwaren Eer zaké in te dienen en geen bezwaren zijn
ingekomen, dan we1 de ingekomen bezwaren - afweging van alle belangen -
geen reden vormen om de vrijstelling niet Èe verlenen.
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Artikel 29.

Algemene gebruiksbepal ing

Het is verboden de in het plan begrepen gronden en de daarop aaÍtwezl-
ge gebouwen en andere bouwwerken, geheel of gedeeltelijk re gebruiken,
in gebruik te geven of te laten gebruiken, op een wíjze of tot een
doel strijdig met de in het plan aange\irezen bestemming van die gron-
den, respectievelijk met de uit deze voorschriften voortvloeiende
bestemming van die bouwwerken.

Van het onder I genoemde verbod verlenen Burgemeester en I^Iethouders
vrijstelling indien strikte toepassing van dat verbod zou leiden tot
een beperking van het meesE doelmatig gebruik, die niet door dringen-
de redenen wordt gerechtvaardigd.

HOOFDSTT]K IV

OVERGANGS-, STRAF- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 30.

Overgangsbepal ingen

1. Bestaande bouwwerken welke afwijken van het plan, mogen:

a gedeelËelijk worden vernieuwd, veranderd of ten hoogsËe met 102 van
de inhoud worden uitgebreid, mits de besEaande afwijkingen van het
plan naar de aard niet \.rorden vergroot;

geheel worden vernieuwd of veranderd, nadat zíj door een calamiteit
zijn verwoesË, mits de bestaande afwijkingen van het plan naar de
aard niet r.rorden vergrooË, met dien verstande dat de bebouwingsgrens
naar de wegzijde niet wordt overschreden, tenzij herbouw met inacht-
neming van deze grens op hetzelfde bouwperceel niet mogelijk is en
de aanvraag voor een bouwvergunning binnen 18 maanden na de verwoes-
ting door een calamiteit zal zíjr. ingediend.

2, Indien het gebruik van de in het plan begrepen gronden en bouwwerken op
het tijdstip van het van kracht \dorden van het plan in strijd is met
het gebruik, zoals dit in deze voorschriften is geregeld, is het verbo-
den dit strijdige gebruik te wijzigen, in die zín, dai' door dit nieuwe
gebruik de besÈaande afwijkingen van de voorschriften naar de aard wor-
den vergroot.

2

b
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Artikel 31.

Rechtszekerheid belan hebbende bi nadere uitwerki c

Overtreding van het bepaalde in artikel 29, lid I
strafbaar feit in de zi-n van artikel 59 van de ['Iet
ning.

\^7 ]. ZL 1

ex artikel l1 I^IRO

Onverminderd het bepaalde in arcikel 11, líd 2 van de f,let op de Ruimteli j-
ke Ordening wordE het plan niet uitgewerkt c.q. gewijzigd dan nadat be-
langhebbenden gedurende een termijn van 14 dagen in de gelegenheid zijn
gesteld schriftelijk bezwaren tegen een ont\^/erp-uitwerkings- c.q. wíjzí-
gingsplan, in te dienen.

Artikel 32.

S tra fbepal ing

wordt aangemerkt als een
op de Ruimtelijke Orde-

Artikel 33.

Dubbeltelbepaline

Gronden, die eenmaal bij het verlenen van een bouwvergunning in aanmerking
l¡erden en moesten worden genomen, hetzij als bouwperceel, hetzij anders-
zins, dienen als zodanig bij de beoordeling van een latere aanvraag om

bouwvergunning buiten beschouwing te worden gelaten.

Artikel 34

Titel

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als "Voorschriften bestemmings-
plan Sleeswijk".

Aldus vastgesteld door de raad de
gemeente Winterswijk in zijn
openbare vergadering gehouden oP

14 decenber 1989.

C.de Vries, voorzitter.

ijkes, s

I

etar
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TOELICHTING OP DE IN DE STAAT VAN INRICHTINGEN GEHANTEERDE BEGRIPPEN

Cacegorie I

CaEegorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Cacegorie 5.

Vloeroppervlak:

Inrichtingen, die toelaaEbaar zijn tussen, onmiddelijk
naas L of onder woningen, verspreid in een rustige I¡/oonom-
geving.

Als categorie 1, echter geconcentreerd in een wijk-,
of winkelcent.rum of in een straaE, dan wel omgeving,
het primaat van het wonen niet wordE nagestreefd.

buur t-
waarin

InrichEingen die toelaatbaar zijn binnen drukke woonwijken
(zoals bedoeld onder 2), doch - ruimtelijk - gescheiden
dienen te zijn van de dichtstbij gelegen woningen.

Als categorie 4, echEer alleen Eoelaatbaar aan de rand van
de woonbebouwing en/of zodanig gesitueerd, daE aan- en af-
voer geen onaanvaardbare hinder voor de woonomgeving kunnen
opleveren.

Inrichtingen die geheel gescheiden dienen te zijn van woon-
wijken (bijvoorbeeld op een industrieterrein) meE een mini-
male afsÈand tot de dichÈstbij gelegen woningen (met uiÈ-
zondering van dienstwoningen) van 100 meter.

De oppervlakte van werkvloer c.q. bedrijfsruinte c.q. pro-
ducEieruimte (dus exclusief kanÈoren, kanEine, showroom
etc. )

Onderdeel artikel 15 voorschriften
vastgesteld bij raadsbesluiÈ van

Bes Eemmingsplan
tLt tz - .1€1

Sleeswij k,
ânr.-.xJl - <



3

ProducE/stof/ artikel/bedriif handeling/capacireit cat or].e

(niet. voor 5

en/of
ge-

4

aanhangwagens

aannemersbedrij f

aannemersbedrij f

aardewerk

accut s

airconditioning

afval

a larmins ta I lac ie s

antennes

applicatiebedrij f voor
meubels

auEobanden

automob ie len
(pe rsonenautor s )

met een overtsegend overdekEe
opslagplaats en met een max.
onoverdekEe opslagplaats van
250 n2

ops I
250

rgP
m¿

anders dan hiervoor vermeld

ambachtelijk vervaardigen van
- meE elektrische ovens

opslaan, verhandelen van -

vervaardigen, hersLellen van
- apparatuur

. bewaren van -, bestaande
uiE lompen, papier en (non-
ferro) metalen met een op-
slagplaats van max. 250 n2
. als hiervoor, doch met een

laats van meer dan

. vervaardigen van
vrachtautors)

. servicecentrum voor
detailhandel in nieuwe
bruikte

4

5

3

4

5

2

5

4

2

3

4

installatiebedrijf van -

service- en installatiebedrijf
van -

of

. herstellen, detailhandel'
wassen van -, verbonden aan
een garagebedrijf of service-
stat,ion, mits zonder uitdeuke-
rij of spuiterij, meÈ een max.
vloeroppervlak van 200 mz en
voldoende stallingsruimte oP

eigen Eerrein
. herstellen, detailhandel,
wassen, t.ectyleren, uiÈdeuken,
spuiEen van -, verbonden aan
een garagebedrijf of service-
sEaEion met een max. vloerop-
pervlak van 500 12 en voldoen-
de sÈallingsruimEe op eigen
terre in

2

4

^a
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Product/stof/artikel/bedriif handeling /capaciteit cat egor 1e

automobielen ( incl .vrachE-
autots en autobussen)

be s Èr i j ding smidde len

betonwaren

betonboorbedrij f

b ier

blikfabriek

b liksenbevei I iging

. als hiervoor maar met een
vloeroppervlak van meer dan
500 ¡n2

. verhuurbedrijf voor - (zíe
ook taxibedrijf), mits vol-
doende stallingsruimte op ei-
gen terrein
. beklederij voor -
. showroom voor -

. rijschool voor -, miEs alle
r^ragens gestald kunnen worden oP

eigen terrein
. rijschool voor -, anders dan
hiervoor vermeld
. tectyleer-, uitdeuk- en/of
spuitbedrijf
. herstellen en doorsmeren van
vrachtautot s en autobussen
. sleepdiensE Èen behoeve van
en wrakken
. keuringsstation voor -
. importeren en distribueren
. idem niet seriemaÈig

. met een ondergrondse opslag
onder normale temperatuur en
druk van vloeibare moEorbrand-
s tof fen

. bezwaren van -
( 100 kg.

100 - 1000 kg.

. vervaardigen van - zonder
trilLafels e.d.

nits het boren uitsluitend el-
ders plaatsvindt

. heÈ ambachtelijk ea op klei-
ne schaal brouwen van -

5

4
3
2

2

3

5

5

5

5

5

5

5azí jn ( taf el-/wi jnazi jn) bereiden, verwerken van -

I
banket.

behangersbedrij f

benz ines Eat i on

zie onder ttbroodtt

I

3

2
5

5

2

3

6

2installatiebedrijf voor
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Product/ s tof /art ike l/ bedri i f hande I ing/ capac i te i t

boekb inder i j /brocheerder i j

bontate I ier

borduur- en brei-inrichting

borstels

boten (werf )

bouwmaLerialenhande I

b randbeve i I ig ing

brandb lusapparaten

brandstoffen (vloeibaar) en
huisbrandolie, petroleum en
dieselolie

bromfietsen en rijwielen

ce lcur i seren

chemisch laboratorium oP

proeffabriekschaal

chemische wasserij

cocosmat Een

confectie-aEelier

compressoren

consumptie-ij s

ambachtelijk binden, restaure-
ren, mits zonder drukkerij

vervaardigen van

. vervaardigen, repareren van
houden c.q. polyester jachten

. met een onoverdekte opslag-
plaaEs van max. 350 m2

. idem, maar me! een onoverdek-
te opslagplaats van meer dan
350 ¡n2

insEallatiebedrij f voor

vervaardigen van

I

I

5

5

4

5

I

5

. opslag^van -
( 1000 mr

5

2
5

g

herstellen van -
vervaardigen van

verduurzamen van hout, door
middel van

. kleinschalig en verbonden
aan een winkelbedrijf ter
plaaE se
. overige

het vervaardigen van

(zie ook "kledingrr)

verhuren van

5

5

2
5

5

3

3

5
f abrieksnaLige vervaardiging
van -
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Product/stof/artikel/bedriif handeling/capaciteit

cons t ruc E iewe rkplaat s

categor ie

c opi ee r inr ichÈ ing

P

dakdekkersbedrij f

dekkleden

demons t ra E i e-inr ich E i ng

diamantslijperij

dineruitzendingsbedri j f

draad

d raadnage I s

drukhouders

. meL een max. vloeroppervlak
van 150 12 un een overvregend
kleinschalig/ambachtelijk ka-
rakte r
. met een max. vloeroppervlak
van 500 m2

vervaardigen, impregneren
van

. voor exposities, meÈ uiE-
zondering van exposities e.d.
van zrrraar materieel, zoals gro-
te machines, vrachtwagens e.d.
. anders dan hiervoor vermeld

. kleinschalig

. grooEschalig met eigen ver-
zenddienst c.a.

Erekken van

vervaardigen van -

bewaren in de vorm van samenge-
persÈe, door samenpersing tot
vloeisÈof verdichte, of onder
druk in vloeistof opgeloste gas-
sen en/of andere stoffen:

a niet brandbaar/niet explosief

b. brandbaar/explosief
opslag van minder
opslagvan3-50

dan 3 n3

. voor faniliedrukwerk, zonder
rotatiepersen en brocheerderij
. voor handelsdruk¡verk, zonder
rotatiepersen

opslag van minder dan 3 m3

opslag van 3 - 20 n3
opslag van meer dan 20 ur3

2
3
4

4
5

3

5

i

3

5

4
5

2

2

5

5

5

m3

2

3

drukkerij
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ProducE/sEof /artikel/bedri i f hande I ing/ capac i te i t

E

elektronische apparatuur

elektrotechnische industrie

opslaan, repareren van -

. vervaardigen van kleine en
huishoudef ijke apparatuur

elekLrotechnisch instal latie-
bedrij f

categor i e

4

5

3

elektrotechnisch reparatie-
bedrijf

ernb lemen

etiketteerbedrij f

T

Farmaceutische produkten

foEografisch bedrijf
( ontwikke lcentrale )

galvani seren

gevelreinigingsbedri j f

g las

g lasveze I s

g lascons t ruc t. ie-at e I ier

glazenwassersbedrij f

goud- en zilversnidbedrijf

graveerbedrij f

grondboor- en bronbemalings-
bedri j f

. ten behoeve van kleine en
huishoudeli jke apparacuur
. anders dan hiervoor vermeld

vervaardigen van

. verwerken van
tabletten e.d.

fof pi I len/

3

5

3

3

5

5

g

. bedrijven mec een-vloeropper-
vlak van max. 400 rn2

. kleinschalige/ambachtel i j ke
bedrijven voor heE snijden,
slijpen, polijsten, blazen,
eEc. van -

verwerken van

5

2

4

5

2

2

2

2

4
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Product/stof/artikel edri f handeling/capaciteit

groothandelsbedrijf in:

hoeden

houtbewerkingsate 1 ier
( kuns tni j verheid )

hout

caEegor ie

. auto-accessoires(personenautots) 4

. auto-accessoires(vrachtautots) 5

. bouwmaterialen 5

. caravans 5

. elektronische apparatuur 4

. etalage-materialen 4

. foEografische artikelen 4

. kleine gereedschappen 4

. groEe gereedschappen 5

. glas 5

. huishoudelijke apparaÈuur 4

. isolatiematerialen 5

. kampeerart.ikelen (excl.cara-
vans ) 4
kantoorbenodigdheden 5

. kantoormeubelen 5

. kunsEnijverheidsartikelen 4

. laboratoriumbenodigdheden 5

. lederwaren 4

. loodgieEersbenodigdheden,
incl. sanitair 5

. met.aalwaren 5

. medische apparaÈuur 4

. meubelen 5

. papierwaren 4

. reclame-artikelen 4

. schildersbenodigdheden 5

. schoonmaakarEikelen 4

. speelgoed 5

. sportartikelen 4

. sportvisserij-artikelen 4

. textiel 4

. uurwerken 4

. verlichtingsartikelen 5

. voedings- en/of genotmiddelen 5

. woninginrichtingsbenodigdheden 5

vervaardigen van
I ier

in een ata-
2

. het rnachinaal bewerken van -
in een kleinschalig/anbachtelijk
bedrijf
. het nachinaal bewerken van -
in gesloten ruimten

H

2

3

5
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Product/sEof/ arrikel/bedri i f hande I ing /capaciteir cat e rte

I

i ns E rumen tmake r i j

inboede I s

kaarsen

kalligrafisch atelier

kar tonnage fab r iek

keramiekatelier

keraniek (zie aardewerk)

kledingfabrieken

kleernakerij

klompenmakerij

koelinsÈallaties

kopers lager i j

ku iper i j

kunstmest

lasinrichtingen (zie
cons truc t iewe rkp laaE s )

. kleinschalig

. anders dan hiervoor vermeld

opslaan, bewaren van -

. kleinschalige/ambachEelijke
vervaardiging van -
. vervaardiging van -, anders
dan hiervoor bedoeld (indus-
triee I )

ambachÈelijke -
f abrieksrnaE ige -

. koelcelcomplexen, vriesvemen
met freon dan wel met hiermee
(ni I ieuhygiè'nisch) verge li j k-
bare koelvloeistoffen

zonder machinale slagpersen
anders dan hiervoor vermeld

opslaan van - (niet bedoeld voor
direct gebruik ter plaarse)
. opslag van minder dan 100 ton

3

4

4

K

3

5

I

5

2

5

1

2

5

5

3

5

3

5

!
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Produc t / s tof/ arE ike I edri f handeling /capaciteit cat egor re

leder¡¡aren (geen leerlooie-
rijen en schoen- of zadel-
makerijen)

(kunst)leer (geen schoen-
of zadelmakerijen)

leerlooierijen

I icht rec lame-ar E ike I en

lingerie-aEelier

loodgieÈersbedrij f

LPG

lij stenmakerij

T

mandenvlechterij

markiezen- en zonnescherm-
makersbedrij f

medisch en orEhopedisch
ins t rumentenmakersbedri j f

meel- en meelproducEen

met.aal

mineraalwater

moffeloveqs (zie ook
tre¡naillett)

motorfietsen

moEorenrevis iebedri j f

. heE vervaardigen van - met
een vloeroppervlak van max.
150 m2

. idem, maar met een vloeropper-
vlak van meer dan I50 m2

4

5

4heL bewerken van -

(zie tthuident')

heE vervaardigen van

bewaren, opslag
(zie "drukhouderstt)

vervaardigen van -

. fijnbewerken van - in een
werkplaaEs met een vloeropper-
vlak van max. 100 n2
. idem, doch in een werkplaats
met een vloeroppervlak van max.
250 n2
. idem, doch
met een vloe
neer dan 250

bereiden van -

. inrichtingen waar moffel-
en/of emailleerovens worden ge-
bruiktr'met een max. vloerop-
pervlak van 350 m2

5

3

3

I

1n een werkplaaEs
pervlak van

2

3

3

5

3

4

5

5

roD
m2

5

4

5

herstellen, keuren etc. van
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ProducE/stof/ artiket/bedri i f handeline/ capaciteit categorr,e

muz iekins t rumenten

q

open haarden

optische artikelen

3

parkeÈvloeren (Ieggers )
bedrijf

patatesbakkerij

persoonli jke dienstverle-
ning, zoals kappers, Pe-
dicuren en schoonheidsin-
stiEuten

plastics. en plastic arti-
ke len

poeliersbedrij f

poets-, was- en
reiniging smidde I en

polijsterij

pompinstal lat ies

proPaan

radio- en televisie-
reparat ie-inr icht ing

reproduc t i e-inr i cht ing
(zie 'rdrukkerijr')

rijwielen (al dan nieE
net hulpnotor)

herstelinrichting van
vervaardigen van -

installatiebedrijf voor

het vervaardigen van -

zie t'voedings- en genoEmid-
delentt

fabrieksrnatig bewerken,
verwerken van -

zíe " s lachter i j / slachthuis"

vervaardigen van

ten behoeve van de waterbe-
heersing (excl. riolering)

bewaren van - (zie onder
ttdrukhouderstt )

2

5

2

5

2

1

5

5

2

4

Ä

2

5vervaardigen van
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Product/sEof/artikel/bedrijf handeling/capacireit

rubber(s)

caEegor ie

_g

schi ldersbedrij f

schoenen

schoenhers te I lersbedri j f
en maaE- en orthopedische
s choenrnaker i j

schoonmaakbedrij f

s rgaren

shorúroom (zie demonst.raEie-
inr icht ing )

s lachEeri j / s lachctruis

s loperij

snederij

specerijmalerij

speelgoedfabriek

spuiterij (verf )

stemmersbedrij f

. bewerken en vormen van
rubbe rar t ike I en
. verwerken c.q. vulcaniseren
van -
. in waÈerfase
. droog
in inrichEingen meE een vloer-
oppervlak van niet meer dan
175 n2

vervaardigen van -

2

5

5

5

4

5

5

1

2

4

. het maken, rollen, drogen
van - in een bedrijf met een
vloeroppervlakÈe van maximaal
I50 ur¿

. met een vloeroppervlak van
max. 100 m2 (ktein poeliers-
bedrijf)

. in gesloten ruimEen en met
een opslag- en stallingsruimte
van mex. 400 m2

3

. huis- en kachelsmederij, be-
horend bij een winkelbedrijf
Eer plaatse
. ambachÈelijke -

2
3

- zíe ttautomobielenrt
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Product/stof/artikel/bedrijf handeling/capaciteit

s teenhouwer i j / zager í j

caE egor ie

s coffeerderij

stucadoorsbedrij f

tabak

tand Eechnisch laboratorium

taxibedrij f

tegelzetEersbedrij f

t entmaker i j / zei lmaker i j

Eerrazzobedrij f

text ie I

tour ingcarbedrij f

t ranspor Ebedrij f

t r icoEage-inricht ing

g

uurwe rkreparaÈ i e-inr icht ing

uurwerkfabriek

. met een max. vloeroppervlak
van 400 m2

. met een vloeroppervlak van
meer dan 400 m2

. drogen van-: zíe " sigarenrl

. ambachtelijk verwerken van -
zíe "sigarenrt

. met max. 250 n2 onoverdekte
ops lagruimEe
. anders dan hiervoor bedoeld

. bewerken van - in een aEelier
(kunstnijverheid )
. ambachtelijk drukken, $/even,
spinnen, verven van -
. r¡asseri j van -: zie ook
ttchemische wasserij"

4

5

2

2

T

2

4

2

5

4
5

2

4

4

5

5

5

I

4

v

5verbandmiddelen vervaardigen van



I4

Product/ s rof /arrikel/bedri i f handeling/capaciteit cat or 1e

2

verf en bijbehorende brand-
bare vloeisÈoffen zoals
terpentijn en wasbenzine

verzinkerij en

vrachtwagens

vrie shu i zen

!
wagenmakerij

wasserette (zelfbediening)

wasserij

wegenbouwbedrij f

wolmaniseren

wijnbottelarij

Z

zadelmakersbedrij f

zaden

. opslaan van -, behorende bij
een winkelbedrijf ter plaatse
. spuiÈen van -
zie rrautomobielenrl

zie rrgalvaniserentl

zie trauÈomobielenrr en tttrans-
portbedri j f rl

zie'rkoelinsÈallaÈiesrr

zie ook "chemische wasserijrl

zi e rr text ie I rl

verduurzamen van hout door
middel van -

schonen, mengen van -

5

2

5

5

2

IJ

3

5

l

l


