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Het bestuur van HH Paulus Ludger Parochie te Groenlo biedt openbaar 

bij inschrijving te koop aan:

een Parochiehuis met parkeerterrein 
en een vrijstaande woning 
(voormalige dienstwoning), 
beide met ondergrond, tuin, erf en aanhorigheden 
in eigendom bij de HH Paulus Ludger Parochie te Groenlo,
hierna te noemen: de objecten.

 

Algemene gegevens

Ligging:  Het Parochiehuis en de woning zijn centraal gelegen binnen het dorp

Zieuwent. De woning grenst aan het Parochiehuis. De omliggende 

bebouwing bestaat met name uit vrijstaande woonhuizen.

Adres:  Parochiehuis: Dorpsstraat 34, 7136 LM Zieuwent

    Woning: Pastoor Zanderinkstraat 3, 7136 LM Zieuwent

De kadastrale gegevens: Gemeente Lichtenvoorde, sectie L, nummer 363 ged., 

    groot respectievelijk ca. 0.14.30 ha. en ca. 0.03.60 ha

Bestemming

Het bestemmingsplan met de naam ‘Kern Zieuwent’ is goedgekeurd op 21-05-2019.

De bestemming ingevolge dit bestemmingsplan is: horeca. Ook de woning valt onder deze 

horecabestemming.

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Het Parochiehuis en de woning zijn aan twee zijden ontsloten aan de openbare weg.

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens kadastrale recherche zijn er geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden 

gevestigd. 

Diversen

Er zijn geen bijzondere gebruiks- en/of verkoopbelemmerende bepalingen en/of 

vestigingseisen.

Bouwjaar

Het Parochiehuis en de woning zijn gebouwd in 1956. In 2005 is het Parochiehuis aangepast 

en uitgebreid.

Na 1956 is bij de woning een houten garage gebouwd. Het bouwjaar hiervan is onbekend.

 

Bouwaard, constructie

Parochiehuis

Het object is op staal (= dragende ondergrond) gefundeerd. De gevels zijn aan de voorzijde 

opgetrokken uit bakstenen steensmuren. De gevels van de aanbouw aan de achterzijde zijn 

opgetrokken uit bakstenen spouwmuren.
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Het Parochiehuis heeft een samengesteld dak, de bedekking bestaat deels uit 

pannen en deels uit bitumen (2005). De dakconstructie is van hout. Het object is 

voorzien van zinken goten.

De vloeren zijn deels van hout, deels van beton. De entrees aan de voor- en achterzijde hebben 

een betonnen vloer, voorzien van vloertegels. Ditzelfde geldt voor de keuken, de bergruimte en 

de kelder.

De grote zaal (zaal 1) heeft een houten vloer, voorzien van parket. Zaal 2 heeft een betonnen 

vloer, eveneens voorzien van parket. Zaal 3 heeft een houten vloer met vloerbedekking. 

De vloer van de vergaderzaal (zaal 4) is van beton en voorzien van een houten vloer. 

De vloeren van het toneel en de zolder met cv-ruimte zijn van hout.

De binnenmuren zijn grotendeels afgewerkt met een houten lambrisering in combinatie met

glasvliesbehang. De wanden van de keuken zijn voorzien van wandtegels. De wanden van het 

toneel en de kelder zijn gestuct.

De plafonds bestaan grotendeels uit systeemplafonds. Het plafond van het toneel is van hout. 

Dit is tevens de vloer van de zolder. Het plafond van de kelder bestaat uit houten plaatwerk. 

Het plafond van de zolder bestaat uit een met asbesthoudende platen beschoten kap.

De houten ramen en kozijnen zijn voorzien van dubbel glas.

Woning

Het object heeft uit baksteen opgetrokken bakstenen spouwmuren en is gefundeerd op 

staal. De woning is voorzien van een houten kapconstructie die gedekt is met pannen. 

De dakbedekking van de garage/schuur en het dakbeschot zijn asbesthoudend.

De entree, gang en de garage/schuur hebben een betonvloer die voorzien is laminaat. 

Het toilet, de kelder en de bijkeuken hebben een betonvloer die voorzien is van vloertegels. 

De vloer in de woonkamer is van hout en voorzien van laminaat. 

In de keuken ligt vloerbedekking op een betonvloer.

De vloeren van de verdieping zijn uitgevoerd in hout. In de badkamer liggen vloertegels, 

op de overloop en in de slaapkamers ligt vloerbedekking.

De wanden in de entree en gang zijn voorzien van een houten lambrisering en behang. 

In de woonkamer, de slaapkamers en op de overloop zijn de wanden voorzien van behang. 

De muren van de keuken zijn gestuct. In het toilet en de badkamer zijn de wanden voorzien 

van wandtegels. In de bijkeuken is een deel gestuct en een deel voorzien van wandtegels. 

De wanden van de kelder zijn van beton, van de garage/schuur van hout.

Het plafond van de entree, gang en de keuken bestaat uit gipsplaten. Het plafond van de 

woonkamer bestaat uit gipsplaten met houten balken. De plafonds van het toilet en de 

badkamer zijn gestuct. Het plafond van de bijkeuken bestaat uit houten plaatwerk met 

houten balken. De kelder heeft een betonnen plafond. De plafonds van de overloop en de 

slaapkamers zijn van zachtboard.
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De kozijnen en ramen zijn uitgevoerd in hout. Met uitzondering van het toilet, 

de bijkeuken en de garage/schuur zijn alle ramen en kozijnen op de begane grond 

voorzien van dubbele beglazing. Op de verdieping hebben alle ramen en kozijnen enkele 

beglazing.

Indeling en globale vloeroppervlaktes

Parochiehuis

De totale vloeroppervlakte van het Parochiehuis bedraagt ca. 861 m² en bestaat uit:

• Entree voor en hal (43 m2)

• Zaal 1 (208 m2)

• Toneel (50 m2)

• Zaal 2 - gescheiden van zaal 1 zaal middels een vouwwand (80 m2)

• Berging (20 m2)

• Keuken (15 m2)

• Zaal 3 (43 m2)

• Zaal 4 - vergaderzaal, door vouwwand gescheiden van naastliggende zaal 3 (50 m2)

• Entree achter (7 m2)

• Kelder - kleed- en toiletruimte toneel (45 m2)

• Zolder met cv-ruimte (300 m2)

Woning

De totale vloeroppervlakte van de woning bedraagt ca. 103,5 m² en bestaat uit:

• Entree, gang (4 m2)

• Toilet (1,5 m2)

• Kelder (8 m2)

• Woonkamer (28 m2)

• Keuken (9 m2)

• Bijkeuken (9 m2)

• Garage/schuur (10 m2)

• Overloop (2 m2)

• Badkamer (5 m2)

• Slaapkamer I (9 m2)

• Slaapkamer II (12 m2)

• Slaapkamer III (6 m2)

Sanitair

Parochiehuis

• Bij de entree aan de voorzijde zijn een dames-, heren- en invalidentoilet aanwezig. 

Het damestoilet heeft drie closetten en twee wastafels, het heren- en invalidentoilet hebben 

beide een closet en een wastafel. Daarnaast heeft het herentoilet drie urinoirs.

• In de kelder bevinden zich nog een dames- en herentoilet, beide voorzien van een closet 

 en wastafel.

• De wanden van al deze toiletten zijn volledig betegeld, ook de vloer is voorzien van tegels.

Woning

• Op de begane grond is een toilet met fonteintje aanwezig.

• Op de verdieping is een badkamer aanwezig met douche, toilet en wastafel.
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Centrale verwarming

Parochiehuis

De aanwezige cv-ketel is van het merk ATAG (bouwjaar 2019).

Woning

In de woning is een Remeha Tzerra cv-ketel aanwezig (bouwjaar 2015).

Isolatie

Parochiehuis

Behoudens de dubbele beglazing, de spouwmuren en geïsoleerd platdak (achter) zijn er 

nauwelijks isolerende voorzieningen getroffen.

Woning

De spouw is geïsoleerd, het dak en de vloer niet. 

De begane grond heeft grotendeels dubbel glas, de verdieping niet.

Staat van onderhoud

Parochiehuis

• De staat van het dak, de gevels, goten, kozijnen, het hang- en sluitwerk en de 

 vloeren is redelijk. 

• In de buitengevels van de oorspronkelijke opstal zijn op enkele plaatsen scheuren 

 waarneembaar. Ook zijn enkele kozijnen slecht.

• Het schilderwerk binnen is goed, buiten redelijk tot matig.

• De staat van de keuken, het sanitair, de plafonds, het erf en de tuin is goed.

Woning

De bouwkundige constructie en het binnenonderhoud zijn goed, het buitenonderhoud is 

voldoende.

Energielabel

Parochiehuis

Kerkgebouwen en gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een verplicht

energielabel. In de koopovereenkomst zal daarom worden opgenomen dat koper en verkoper

afzien van dit energielabel.

Woning

De woning heeft energielabel G, zie bijlage.

Datum bezichtiging

Dinsdag 24 januari 2023 tussen 14.30 en 16.00 uur.

Bieding

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op vrijdag 19 mei 2023 binnen te zijn bij ons 

kantoor in Amersfoort. De enveloppen zullen worden geopend op dinsdag 23 mei 2023. 

Daarna ontvangen alle inschrijvers schriftelijk bericht.
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Nadere informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

• de heer ing. L. ten Hooven (06 – 51 34 12 00) of bij 

• KKG Adviseurs, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer 033 - 467 10 10 

 of via e-mailadres r.radstake@kkgkka.nl. 

Tevens is deze verkoopbrochure telefonisch aan te vragen via KKG Adviseurs of te downloaden 

via de website www.silasgroep.nl/vastgoed/zieuwent.

Bijlagen:

• Fotopresentatie 

• Inschrijfformulier I, II en III 

• Verkoopvoorwaarden en toelichting

• Ontwerp koopovereenkomst

• Eigendomsinformatie

• Kadastrale kaart

• Bestemmingsrapport

• Bouwtekeningen

• Energielabel woning

Voor het verkennend bodem- en asbestonderzoek en de asbestinventarisatie 

verwijzen wij u naar de overige downloads op www.silasgroep.nl/vastgoed/zieuwent.

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch onvolkomenheden 

in voorkomen, dan kan de koper daar geen rechten aan ontlenen.
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Terras

Voorzijde Parochiehuis



8

Voorzijde Parochiehuis

Zijaanzicht Parochiehuis
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Voormalige dienstwoning

Achterzijde Parochiehuis
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Zaal 1

Entree voorzijde Parochiehuis
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Zaal 2

Zaal 2
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Zaal 3

Berging
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Entree achter/hal

Zaal 3
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Keuken

Zaal 4
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Hal

Keuken
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Zolder

Kelder
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Achterzijde woning

Voorzijde voormalige dienstwoning
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Zijaanzicht woning

Garage
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Hal woning

Tuin woning
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Woonkamer

Woonkamer
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Keuken

Keuken
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Kelder

Bijkeuken
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Slaapkamer I

Overloop met toegang tot slaapkamers
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Slaapkamer III

Slaapkamer II



25

Badkamer

Badkamer
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Inschrijfformulier I  
Parochiehuis
Behorende bij de openbare verkoop bij inschrijving van het Parochiehuis 

met bijbehorend parkeerterrein te Zieuwent met ondergrond, tuin, erf 

en aanhorigheden, in eigendom bij het bestuur van de HH Paulus Ludger 

Parochie te Groenlo
 

De ondergetekende:

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum Telefoonnummer

E-mailadres

wenst onvoorwaardelijk te kopen het Parochiehuis met bijbehorende parkeerterrein, 

ondergrond, tuin, erf en aanhorigheden, plaatselijk bekend Dorpsstraat 34, 7136 LM Zieuwent, 

kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie L, nummer 363 ged., groot ca. 0.14.30 ha., 

voor een totaalbedrag van:

€  kosten koper

Zegge

Inschrijver verklaart door ondertekening van dit inschrijfformulier kennis te hebben genomen 

van de inschrijfvoorwaarden en zich hieraan te conformeren.

Aldus getekend te

d.d.  2023

Handtekening inschrijver:
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Inschrijfformulier II  
Woning
Behorende bij de openbare verkoop bij inschrijving van een vrijstaande 

woning met ondergrond, tuin, erf en aanhorigheden, in eigendom bij het 

bestuur van de HH Paulus Ludger Parochie te Groenlo
 

De ondergetekende:

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum Telefoonnummer

E-mailadres

wenst onvoorwaardelijk te kopen een vrijstaande woning te Zieuwent met ondergrond, tuin, 

erf en aanhorigheden, plaatselijk bekend Pastoor Zanderinkstraat 3, 7136 LW Zieuwent, 

kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie L, nummer 363 ged., groot ca. 0.03.60 ha., 

voor een totaalbedrag van:

€  kosten koper

Zegge

Inschrijver verklaart door ondertekening van dit inschrijfformulier kennis te hebben genomen 

van de inschrijfvoorwaarden en zich hieraan te conformeren.

Aldus getekend te

d.d.  2023

Handtekening inschrijver:
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Inschrijfformulier III  
Parochiehuis en woning
Behorende bij de openbare verkoop bij inschrijving van het Parochiehuis 

met bijbehorend parkeerterrein en een vrijstaande woning te Zieuwent, 

beide met ondergrond, tuin, erf en aanhorigheden, in eigendom bij het 

bestuur van de HH Paulus Ludger Parochie te Groenlo
 

De ondergetekende:

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum Telefoonnummer

E-mailadres

wenst onvoorwaardelijk te kopen het Parochieshuis met bijbehorend parkeerterrein en een 

vrijstaande woning, beide met ondergrond, tuin, erf en aanhorigheden, plaatselijk bekend 

Dorpsstraat 34 en Pastoor Zanderinkstraat 3, 7136 LM Zieuwent, kadastraal bekend gemeente 

Lichtenvoorde, sectie L, nummer 363, groot 0.17.90 ha., voor een totaalbedrag van:

€  kosten koper

Zegge

Inschrijver verklaart door ondertekening van dit inschrijfformulier kennis te hebben genomen 

van de inschrijfvoorwaarden en zich hieraan te conformeren.

Aldus getekend te

d.d.  2023

Handtekening inschrijver:
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Verkoopvoorwaarden en toelichting

Behorende bij de verkoop bij inschrijving van het Parochiehuis met bijbehorend 

parkeerterrein en een voormalige pastorie, beide met ondergrond, tuin, erf en

aanhorigheden, in eigendom bij het bestuur van de HH Paulus Ludger Parochie te Groenlo

a.  1. De kadastrale gegevens van het Parochiehuis met bijbehorend parkeerterrein zijn: 

   kadastrale gemeente Lichtenvoorde, sectie L, nummer 363 ged., groot ca. 0.14.30 ha.

2. De kadastrale gegevens van de woning zijn: kadastrale gemeente Lichtenvoorde, 

 sectie L, nummer 363 ged., groot ca. 0.03.60 ha.

De objecten zijn gelegen aan de Dorpsstraat 34 (Parochiehuis met parkeerterrein), 

7136 LM Zieuwent en de Pastoor Zanderinkstraat 3 (woning), 7136 LM Zieuwent.

De objecten zijn vrij van huur en/of gebruik, hypothecaire inschrijvingen en beslagen te 

aanvaarden na betaling van de koopsom.  Alle kosten verbonden aan de overdracht komen 

voor rekening van de koper. 

b. De inschrijver wordt geacht de objecten te kennen. De oppervlakte is zo nauwkeurig 

mogelijk opgegeven. Over- of ondermaat is geen reden voor verrekening van de koopsom.

Verkoper sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor eventuele verborgen 

gebreken. Inschrijver stemt ermee in dat een en ander nimmer onderwerp zal zijn van 

enig rechtsgeding.

c.  Bezichtiging van de objecten is mogelijk op dinsdag 24 januari 2023 tussen 14.30 en 

  16.00 uur.

De inschrijving is slechts geldig indien deze is gedaan op het daarvoor verstrekte 

inschrijfformulier en ingeleverd in een gesloten envelop. De inschrijving dient uiterlijk 

op 19 mei 2023 te zijn ingeleverd bij ons kantoor in Amersfoort. Inschrijver is zelf 

verantwoordelijk voor het tijdig en correct inleveren van zijn bieding.

d. De enveloppen zullen worden geopend op dinsdag 23 mei 2023. Alle inschrijvers 

  ontvangen daarna schriftelijk bericht.

e.  Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Binnen 10 dagen na openingsdatum 

  van de enveloppen zal worden beslist of aan de hoogste inschrijver wordt gegund.

f.  Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door het Aartsbisom van 

Utrecht. Indien de benodigde goedkeuring niet wordt verleend, is verkoper ontslagen 

van zijn verplichting tot levering, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op een 

vergoeding, in welke zin dan ook.

g. Bij gunning zal de koopsom betaald worden, gelijktijdig met het verlijden van de notariële 

akte. Deze akte zal verleden worden uiterlijk vrijdag 30 juni 2023 bij een door de koper 

aan te wijzen notaris. Het risico is vanaf datum transport voor rekening van koper. Koper 

kan het perceel in gebruik aanvaarden per datum transport.
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h. Koper doet zijn bod gestand gedurende drie weken en is verplicht zich bij 

gunning binnen deze periode de hem bekende koopovereenkomst te 

ondertekenen. 

i.  Aan de koper zullen geen veilingkosten, courtage of inschrijfgeld in rekening worden 

  gebracht.

j.  De bieding van de koper dient onvoorwaardelijk te zijn.

k.  Indien blijkt dat twee of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven en hoogste 

inschrijvers zijn, hebben zij het recht met verhoging van hun inschrijfsom opnieuw in te 

schrijven, totdat één hunner de hoogste inschrijver is.

Maakt geen van hen van dit recht gebruik, dan zal verkoper door loting uitmaken wie van 

hen als hoogste inschrijver zal worden beschouwd. 

In alle andere gevallen is verhoging van het bedrag waarvoor is ingeschreven niet 

toegestaan.

l.  De inschrijver aan wie zal worden gegund kan worden gevraagd binnen 48 uur na gunning 

aan te tonen, door middel van een verklaring van een erkende bankinstelling of anderszins, 

dat hij/zij in staat is de geboden koopsom en bijkomende kosten te voldoen.

m. Voor zover hier niet genoemd, gelden de in de koopovereenkomst genoemde voorwaarden 

en bedingen.

Amersfoort,

December 2022
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(12/RR)

Koopovereenkomst
 

De ondergetekende(n):

A. Verkoper: 

  Het Bestuur van de HH Paulus Ludger Parochie, kantoorhoudende te Amersfoort, 

Koningin Wilhelminalaan 23, postadres: postbus 675, 3800 AR Amersfoort, 

ten deze vertegenwoordigd door:

Vice-Voorzitter:

Naam   : 

Geboortedatum : 

Woonplaats : 

Postcode  : 

Straat   : 

E-mailadres : 

Telefoon  : 

Secretaris:

Naam   : 

Geboortedatum : 

Woonplaats : 

Postcode  : 

Straat   : 

E-mailadres : 

Telefoon  : 

De HH Paulus-Ludger Parochie hierna te noemen: “verkoper”.

 

B. Koper:

Naam   :  

Voorna(a)m(en) :  

Geboortedatum : 

Woonplaats : 

Postcode  : 

Straat   : 

E-mailadres : 

Telefoon  : 

Burgerlijke staat : 

Naam   : 

Voorna(a)m(en) : 

Geboortedatum : 

…………………………………………….., hierna  te noemen “koper”.
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Verkoper en koper worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “partijen”.

Verkoper en koper komen overeen:

Artikel 1  Verkoop en koop

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt het Parochiehuis met parkeerterrein en 

een vrijstaande woning (beide panden met ondergrond, tuin, erf en aanhorigheden):

• plaatselijk bekend als het Parochiehuis, Dorpsstraat 34, 7136 LM Zieuwent en Pastoor 

 Zanderinkstraat 3, 7136 LM Zieuwent

• kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie L, nummer 363, groot respectievelijk ca. 

  0.14.30 ha. en ca. 0.03.60 ha.

hierna te noemen “de onroerende zaak”, 

tegen een koopsom van € , zegge:  euro.

Met betrekking tot de inventaris (zowel roerend als onroerend) is door partijen overeen-

gekomen .

Artikel 2  Kosten / overdrachtsbelasting

De kosten die op de eigendomsoverdracht betrekking hebben en die de notaris in rekening 

brengt, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten zijn voor rekening van koper. 

De notaris wordt notariskantoor .

 

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met de aflossing van

overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen

die op de onroerende zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper. 

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met het vestigen van een hypotheek 

met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van koper. 

Eventuele overige kosten die de notaris in rekening brengt, zoals de kosten van een volmacht 

en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt. 

Artikel 3  Betaling

De betaling van de koopsom, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren 

van de akte van levering. Verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopsom onder zich 

houdt totdat zeker is dat de onroerende zaak geleverd wordt vrij van hypotheken, beslagen en 

inschrijvingen daarvan.

Artikel 4  Eigendomsoverdracht

4.1. De akte van levering zal gepasseerd worden uiterlijk op 30 juni 2023 of zoveel eerder of 

later als partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van notariskantoor 

, hierna verder te noemen “notaris”.

4.2.  Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten 

  tijde van het passeren van de akte van levering.

4.3.  Indien sprake is van de verkoop van een recht van erfpacht moet in deze koop-

overeenkomst voor ‘eigendomsoverdracht’ gelezen worden ‘ de overdracht van het 

recht van erfpacht’.
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Artikel 5  Bankgarantie/waarborgsom

5.1.  Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze 

uiterlijk op  een schriftelijke door een bankinstelling afgegeven 

bankgarantie doen stellen voor een bedrag van 10% van de koopsom, 

zijnde  zegge: .

Deze bankgarantie moet (I) onvoorwaardelijk zijn, (II) voortduren tot tenminste één 

maand na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, en (III) de clausule 

bevatten dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de notaris het 

bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren.

Indien het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee 

handelen als in artikel 11 is bepaald.

Indien zich het gestelde in artikel 11.5 sub d voordoet, dient de bankgarantie te worden 

verlengd bij gebreke waarvan partijen de notaris ingevolge deze koopovereenkomst 

verplichten de bankgarantie te innen. Bij deze wordt de notaris verplicht en voor zover 

nodig onherroepelijk gemachtigd om, zodra koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan 

en de juridische levering is voltooid, de bankinstelling te berichten dat de door koper 

gestelde bankgarantie kan vervallen. Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen 

een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht.

5.2.  In plaats van deze bankgarantie te stellen kan koper een waarborgsom storten ter hoogte 

van het in artikel 5.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens derdenrekening. 

De waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 5.1 genoemde dag zijn bijgeschreven op 

genoemde rekening.

Deze waarborgsom zal, behoudens het in artikel 11 bepaalde, met de koopsom worden 

verrekend voor zover de koopsom en het overige door koper verschuldigde niet uit een 

door koper aangegane geldlening worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom 

dat niet wordt verrekend, wordt aan koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen 

op grond van deze koopovereenkomst heeft voldaan.

Over de waarborgsom wordt door verkoper geen rente vergoed. Als de notaris over de 

waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan koper toe.

5.3.  Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de schuld-

saneringsregeling natuurlijke personen en de curator of bewindvoerder deze 

koopovereenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 5.1 genoemde bedrag 

respectievelijk de waarborgsom van rechtswege als boete bedoeld in artikel 11.2 aan 

verkoper zijn verbeurd.

Artikel 6  Staat van de onroerende zaak/gebruik

6.1.  De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin

deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt met alle daarbij 

behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende 

erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en 

inschrijvingen daarvan.

6.2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en 

beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtin-

gen, althans uitsluitend voor zover blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voor-

gaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of 

opstal en/of afzonderlijke akte(n) en/of anderszins uit de inschrijvingen in de 

openbare registers.
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Verkoper heeft van al deze akten de letterlijke tekst aan koper ter hand 

gesteld. Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de 

hiervoor bedoelde akten.  

6.3. De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen 

bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als kerkgebouw, conform de geldende 

bestemming. 

Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment 

de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. 

Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik 

nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale 

gebruik belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van het 

tot stand komen van deze koopovereenkomst. 

6.4.1.  Aan verkoper is niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele 

strekt van het in artikel 6.3 omschreven gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden 

tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere 

maatregelen.

6.4.2. Voor zover aan verkoper bekend is in de onroerende zaak geen ondergrondse tank 

voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig. Er is wel een bovengrondse olietank 

aanwezig.

 

6.4.3. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Met uitzondering van hetgeen is vermeld in het rapport Asbestinventarisatie d.d. 6 april 

2022, projectnummer MT-22064, versie 1.0, uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat 

Groenlo B.V., Den Sliem 93, 7141 JG Groenlo. Koper aanvaardt de inhoud en de daarmee 

verband houdende consequenties. 

6.4.4. Aan verkoper is niet bekend of ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen of 

bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het 

bevoegd gezag. Met uitzondering van hetgeen is vermeld in het rapport Verkennend 

Bodemonderzoek d.d. 11 maart 2022, projectnummer MT-22066, uitgevoerd door 

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V., Den Sliem 93, 7141 JG Groenlo. Koper aanvaardt 

de inhoud en de daarmee verband houdende consequenties. 

6.5.  Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte van levering 

de onroerende zaak van binnen en van buiten te inspecteren.

6.6.  Verkoper staat er voor in dat tot op de dag dat hij deze koopovereenkomst heeft 

ondertekend door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen 

zijn voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitgevoerd.

Indien op of na de dag van ondertekening en voor het moment van levering een 

verbetering of herstelling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of 

voorgeschreven, zijn de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening 

en risico van koper.
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De aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico van 

verkoper indien deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet 

of deze koopovereenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.

6.7.  Verkoper verklaart dat ten aanzien van de onroerende zaak geen verplichtingen 

ten opzichte van derden bestaan wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van 

wederinkoop. 

6.8.  Voor zover aan verkoper bekend is de onroerende zaak niet opgenomen in een 

(voorlopige) aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.

6.9.   In de koop is niet begrepen datgene waarop huurders krachtens hun wettelijke 

wegneemrecht rechten doen gelden. 

6.10.  Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der 

  partijen enig recht.

6.11.  Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaande jaren, voor zover de aanslagen 

  zijn opgelegd en de canons die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan.

  Voor zover de genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, 

  verklaart verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.

6.12.  De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden 

  houdt geen garantie of vrijwaring in voor koper of verkoper. 

Artikel 7  Feitelijke levering/overdracht aanspraken

7.1.  De feitelijke levering en aanvaarding vindt plaats op het moment van het ondertekenen 

  van de akte van levering zoals weergegeven in artikel 4.1.

7.2.  Voor zover uit het artikel 7.1. niet anders voortvloeit staat verkoper er voor in dat de 

onroerende zaak bij de feitelijke levering (I) vrij is van aanspraken tot gebruik (II) 

ongevorderd is, en (III) behoudens de eventueel mee verkochte roerende zaken, 

leeg en ontruimd is.

7.3. Indien koper de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestand-

doening van lopende huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten:

a. staat verkoper er voor in dat hij ten tijde van de feitelijke levering niet reeds 

betalingen heeft ontvangen voor toekomstige termijnen en dat er tevens geen 

beslag is gelegd op dergelijke termijnen

b.  staat verkoper er voor in dat vanaf het tot stand komen van deze koopovereen-

komst bestaande huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten niet worden 

gewijzigd, de onroerende zaak niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in 

huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan, 

tenzij met schriftelijke toestemming van koper, en

c.  verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de over te nemen genoemde 

 huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten.
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7.4.  In deze koopovereenkomst is voor zover mogelijk begrepen de overdracht 

van alle aanspraken die verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan of 

zal kunnen doen gelden tegenover derden, zoals wegens verrichte werkzaamheden 

of ter zake van aan de onroerende zaak toegebrachte schade, zonder dat verkoper

tot vrijwaring verplicht is. Deze overdracht vindt plaats per de datum van de eigen-

domsoverdracht. Vindt de feitelijke levering op een eerdere datum plaats dan de 

ondertekening van de akte van levering, dan wordt de overdracht van bovenvermelde 

aanspraken effectief per die eerdere datum. In dat laatste geval verplicht verkoper zich 

hierbij de hem bekende gegevens ter zake aan koper te verstrekken en machtigt 

verkoper koper hierbij, voor zover nodig, deze overdracht van aanspraken voor 

rekening van koper te doen mededelen aan de desbetreffende derden overeenkomstig

de wettelijke bepalingen.

Artikel 8  Baten, lasten en canons

De baten, lasten, belastingen, heffingen en verschuldigde canons, voor zover van toepassing, 

komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de levering. 

De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen 

partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de 

betaling van de koopsom.

Artikel 9  Hoofdelijkheid

Indien verkoper en/of koper twee of meer (rechts)personen zijn, geldt het volgende:

a.  de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, kunnen slechts gezamenlijk 

de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, respectieve-

lijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen, 

b. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, verlenen elkaar bij deze 

onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende 

rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voort-

vloeiende verplichtingen na te komen.

Artikel 10  Risico-overgang/beschadiging door overmacht

10.1. De onroerende zaak is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering 

voor risico van koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats vindt, in welk geval het 

risico per dat moment overgaat op koper.

10.2. Indien de onroerende zaak voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd 

dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is verkoper verplicht koper hiervan 

onverwijld in kennis te stellen.

10.3. Indien de onroerende zaak door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang 

wordt beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze koopovereen-

komst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in ieder 

geval vóór de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:

a. koper uitvoering van deze koopovereenkomst verlangt, in welk geval verkoper 

-zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs- aan koper 

op de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht de onroerende zaak aflevert 

in de staat waarin deze zich dan bevindt, met daarbij alle rechten welke verkoper 

ter zake van het onheil - hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde 

- jegens derden toekomen. 

 De levering van deze rechten geschiedt overeenkomstig het bepaalde in

 artikel 7.4, dan wel
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b. verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen 

vóór de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht dan wel 

indien het onheil zich voordoet in de vier weken voorafgaande aan de 

overeengekomen dag van eigendomsoverdracht, binnen vier weken na 

het onheil. In het laatste geval verschuift een eerder overeengekomen datum 

van eigendomsoverdracht naar de dag volgend op die waarop die vier weken na 

het onheil zijn verstreken. 

Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze koopovereenkomst alsnog 

ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel herstel 

plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem 

onder sub a. van dit artikel 10.3. toegekende recht, in welk geval de eigendomsoverdracht 

plaatsvindt op de overeengekomen datum dan wel, indien het onheil zich voordoet 

binnen vier weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht, 

uiterlijk zes weken na het onheil. 

Ingeval zowel koper als verkoper verklaren gebruik te willen maken van de in artikel 10.3. 

toegekende rechten, prevaleert de keuze van koper.

10.4. Indien koper na de overdracht de koop op goede gronden heeft ontbonden als bedoeld 

in artikel 7:10 lid 3 BW, blijft het risico in afwijking van die bepaling voor koper tot aan het 

moment van de terug-overdracht aan verkoper, indien en voor zover dat risico door hem 

is verzekerd of - bij gebreke daarvan - indien en voor zover dat risico bij een object als 

het verkochte door een gebruikelijke opstalverzekering pleegt te worden gedekt. 

Voor de overige risico’s waartegen koper niet is verzekerd en die bij een object als het 

verkochte ook niet plegen te worden verzekerd, blijft het bepaalde in artikel 7:10 leden 3 

en 4 BW van kracht.

Artikel 11  Ingebrekestelling/ontbinding

11.1. Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig 

is of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze koopovereenkomst 

voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze koop-

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een 

schriftelijke verklaring aan de nalatige partij.

11.2. Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande ingebreke-

stelling. Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van toerekenbare tekort-

koming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke 

tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom 

verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de 

daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd 

vergoeding van kosten van verhaal. 

11.3. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de koopovereenkomst te 

ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij na 

afloop van de in artikel 11.1. vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien

verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete

verschuldigd zijn van drie pro mille (3‰) van de koopsom met een maximum van 

tien procent (10%) van de koopsom, onverminderd het recht op aanvullende 

schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk

opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal. 
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Indien de wederpartij na verloop van tijd de koopovereenkomst alsnog 

ontbindt dan zal de nalatige partij een boete verschuldigd zijn van tien 

procent (10%) van de koopsom verminderd met het reeds in de vorm van een 

dag-boete betaalde bedrag, onverminderd het recht op aanvullende schade-

vergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare 

boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal. 

11.4. Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van 

acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is de nalatige partij desalniettemin

gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te 

vergoeden.

11.5. De notaris wordt bij deze verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk 

gemachtigd, om:

a. indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan 

de notaris uitgekeerde bedrag van de bankgarantie dan wel uit de bij de notaris 

gestorte waarborgsom, aan verkoper te betalen

b. indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde 

bankgarantie aan de bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper bij de 

notaris gestorte waarborgsom aan koper terug te betalen

c. indien het geval van artikel 5.3. zich voordoet het bedrag van de bankgarantie 

 respectievelijk de waarborgsom als boete aan verkoper te betalen

d. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen 

wie van beide partijen tekortschiet dan wel of er sprake is van tekortschieten, 

- behoudens eensluidende betalingsopdracht van partijen - de bankgarantie of 

waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane 

uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij het 

bedrag moet afdragen.

Artikel 12  Energielabel

Koper en verkoper verklaren af te zien van het wettelijk gestelde energielabel om reden dat het 

Parochiehuis als zodanig hiervan is vrijgesteld. 

Artikel 13  Domicilie

Deze koopovereenkomst zal berusten, en partijen kiezen ter zake van deze koopovereenkomst 

domicilie, ten kantore van de notaris.

Artikel 14  Registratie koopovereenkomst

Partijen geven de notaris hiermee geen opdracht deze koopovereenkomst zo spoedig mogelijk 

in de openbare registers in te laten schrijven.

Artikel 15  Identiteit partijen

Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de weder-

partij zich jegens de verzoekende partij zal identificeren door het tonen van een geldig identi-

teitsbewijs.

Artikel 16  Ontbindende voorwaarden

16.1. De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door het Aartsbisdom

Utrecht. Als deze goedkeuring niet wordt verleend, dan is verkoper ontslagen van de 

verplichtingen aan de wederpartij de in artikel 11 van deze overeenkomst genoemde 

boete te voldoen en het bij deze akte verkochte te leveren.
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16.2. Deze koopovereenkomst kan door ieder van de partijen worden ontbonden 

indien verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet in staat is 

om de eigendom van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te 

dragen. Verkoper is verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge genoemde 

wet niet of niet tijdig aan zijn verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan 

schriftelijk op de hoogte te stellen.

De partij die de ontbinding inroept, dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat de 

ontbinding wordt ingeroepen, uiterlijk op de tiende werkdag na de datum waarvan in de betref-

fende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens deskundige is ontvangen. 

Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemid-

delen te geschieden. Alsdan zijn beide partijen van deze koopovereenkomst bevrijd. 

De door koper reeds gedane stortingen worden vervolgens gerestitueerd. Degenen die deze 

stortingen onder zich hebben worden daartoe bij deze verplicht, en voor zover nodig onher-

roepelijk gemachtigd.

Artikel 17  Bedenktijd

Niet van toepassing aangezien de objecten niet tot wonen bestemd gebouwen betreffen.

Artikel 18  Schriftelijke vastlegging

Uit deze koopovereenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze koopover-

eenkomst hebben ondertekend.

Artikel 19  Nederlands recht

Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Ouderdomsclausule

De bij deze verkochte onroerende zaak heeft een aanzienlijke ouderdom (1956). Koper erkent 

uitdrukkelijk dat dit consequenties heeft voor hetgeen van deze onroerende zaak redelijker-

wijze verwacht mag worden. Met name zijn de eisen die aan de (bouw-) kwaliteit gesteld 

mogen worden niet los te zien van de ouderdom van deze onroerende zaak en de tijd 

waarin deze werd gebouwd. Die eisen zijn aanmerkelijk lager dan de eisen die aan recentere 

gebouwen worden gesteld.

Verkoper staat in het licht van het voorgaande niet in voor fundering, balkenlagen, leidingen, 

riolering, dak, kozijnen, en de aanwezigheid van asbest.

Koper verklaart onder verwijzing naar bovenstaande bovendien uitdrukkelijk te aanvaarden dat 

bouwkundige gebreken waarvoor door verkoper niet wordt ingestaan, in het licht van de aard 

en de ouderdom van de zaak en de mededelingen van de verkoper daarover het normale 

gebruik niet belemmeren.

De verkoper staat niet in voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken. 

Daarbij wordt uitdrukkelijk meegedeeld dat het bestuur van verkoper bestaat uit vrijwilligers die 

derhalve niet beroepshalve hun bestuurstaak uitoefenen. 

Bovendien is krachtens de geldende regelingen de praktijk dat bestuursleden slechts voor 

beperkte duur zitting hebben waardoor de huidige bestuursleden van de verkoper niet op de 

hoogte zijn en kunnen zijn van alles wat in het verleden met betrekking tot de onroerende 

zaak is voorgevallen. 
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Koper erkent dat dit tot gevolg heeft dat de verkoper niet alle inlichtingen kan 

verstrekken die normaal gesproken door een verkoper verschaft kunnen en moeten 

worden. In verband daarmede heeft de verkoper aan koper uitdrukkelijk meegedeeld 

dat koper alle gelegenheid krijgt tot onderzoek van de onroerende zaak alvorens tot 

ondertekening van deze akte over te gaan. 

Verkoper en koper verklaren derhalve dat in de omstandigheden van dit geval de onder-

zoeksplicht van de koper prevaleert boven de informatieplicht van de verkoper en dat speciaal 

ten aanzien van inlichtingen omtrent feiten of gebeurtenissen uit het verleden die zich hebben 

voorgedaan in een periode dat het bestuur van verkoper niet gevormd werd door de huidige 

bestuursleden.

Voor akkoord:

 

De verkoper        

Het bestuur van de H.H. Paulus Ludger Parochie

Vice-voorzitter Secretaris

naam:  naam:  

plaats: plaats:    

datum: datum:    

De koper

naam:  naam:  

plaats: plaats:    

datum: datum:
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Kern Zieuwent 2015' van de gemeente Oost Gelre;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPZIE800-VG01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het

bebouwen van deze gronden;

1.4 aaneengebouwde woning:

een grondgebonden woning die onderdeel uitmaakt van een blok van minimaal drie woningen waarvan de hoofdgebouwen aan elkaar gebouwd zijn;

1.5 aangebouwd bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw, dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar tegenaan gebouwd gebouw;

1.6 aan huis verbonden bedrijf:

het uitsluitend door de bewoner(s) van een woning verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van - geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen -

bedrijvigheid, die in een woning en/of bijbehorende bouwwerken worden of wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt

en die een ruimtelijke uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel, uitgezonderd verkoop via internet en voor zover behorend bij het

aan huis verbonden bedrijf, wordt niet onder het aan huis verbonden bedrijf verstaan;

1.7 aan huis verbonden beroep:



een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, dat uitsluitend door

de bewoner(s) in een woning en/of bijbehorende bouwwerken wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en die een

ruimtelijke uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel, uitgezonderd verkoop via internet en voor zover behorend bij het aan huis

verbonden beroep, wordt niet onder het aan huis verbonden beroep verstaan;

1.8 achtergevel:

de van de openbare weg afgekeerde gevel van een gebouw, of indien het een gebouw betreft met meer dan één van de weg afgekeerde gevel, de gevel die

kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt;

1.9 afhankelijke woonruimte:

een deel van een woning, of een woonunit, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning, waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt

van mantelzorg is gehuisvest;

1.10 archeologisch deskundige:

de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische

monumentenzorg;

1.11 archeologisch monument:

terrein dat op basis van de Erfgoedwet is aangewezen als beschermd archeologisch monument;

1.12 archeologisch onderzoek:

onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling die door Onze

Minister hiertoe is erkend, beschikkend over een certificaat voor het opsporen, onderzoeken of verwerven van cultureel erfgoed of onderdelen daarvan, zoals

bedoeld in artikel 5.1 van de Erfgoedwet;

1.13 archeologische verwachting:

een gebied met een daaraan toegekende hoge, middelmatige of lage archeologische verwachting in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied te

verwachten overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.14 archeologische waarde:

een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van

menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.15 bebouwde oppervlakte van een perceel of ander terrein:

de som van de oppervlakten van alle op een perceel of terrein gelegen gebouwen en andere bouwwerken geen gebouwen zijnde, 1 m boven peil en buitenwerks

gemeten;

1.16 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.17 bebouwingspercentage

een percentage, dat de grootte van het deel van een bouwperceel aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd met gebouwen en andere bouwwerken, geen

gebouwen zijnde;

1.18 bedrijf:

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, produceren, bewerken/herstellen, installeren en verhandelen van goederen, waarbij eventueel

detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop en/of levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte

of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.

1.19 bedrijfsgebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt en deel uitmaakt van een bedrijf;

1.20 bedrijfswoning:

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

van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.21 bestaand:

de 'bestaande situatie' welke op een legale wijze tot stand is gekomen en is vastgelegd op basis van de veldinventarisatiegegevens, alsmede de gemeentelijke

bouw- en milieudossiers, de luchtfoto's, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), zoals deze bij de gemeente bekend waren ten tijde van de

inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Kern Zieuwent 2015';

1.22 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.23 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.24 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op

de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.25 bouwen:

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

vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.26 bouwgrens:



de grens van een bouwvlak;

1.27 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de

begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.28 bouwperceel:

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

1.29 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.30 bouwvlak:

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

toegelaten;

1.31 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, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1.32 brutovloeroppervlakte (bvo.)

de som van de horizontale vloeroppervlakte van de bouwlagen, met inbegrip van de daarbij behorende kantoren, magazijnen, werkplaatsen en overige

dienstruimten, buitenwerks gemeten;

1.33 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen

voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.34 dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van op publiek gerichte diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen;

1.35 erf:

het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is gericht ten dienste van het gebruik van

dat gebouw;

1.36 gebouw:

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

1.37 gemeentelijk woningbouwprogramma

uitgangspunt bij het hanteren van de gemeentelijke woningbouwprogramma is de lokale woonvisie voor de gemeente Oost Gelre waarbij rekening dient te worden

gehouden met de regionale woonagenda. Daarbij wordt altijd het meest actuele beleid ten aanzien van woningen gehanteerd.

1.38 gestapelde woning:

een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat al dan niet met de daarbij behorende bergingen;

1.39 hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen

op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.40 horeca:

een bedrijf of instelling zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 3 'Staat van Horeca activiteiten', waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor

gebruik ter plaatse en/of mee te nemen waren worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, niet-zijnde een coffeeshop;

1.41 kamerbewoning:

het gebruik van een hoofdgebouw door meer dan twee onzelfstandige huishoudens;

1.42 kantoor

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde

detailhandel - al dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie;

1.43 kap:

een dakconstructie van een gebouw gevormd door ten minste twee dakschilden met een geheel of gedeeltelijk hellend dakvlak van elk tenminste 15° en ten hoogste

75°;

1.44 maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociale, medische, culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening

alsmede soortgelijke voorzieningen, of een combinatie daarvan, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.45 mantelzorg

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of

participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en

waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden

aangetoond;

1.46 nettovloeroppervlakte (nvo)

de som van de oppervlakten van de tot een gebouw behorende binnenruimten, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies



van de afzonderlijke ruimten, een en ander conform NEN 2580:2007;

1.47 niet-geluidsgevoelige bebouwing:

bebouwing die volgens de Wet Geluidhinder en de daarop gebaseerde regelgeving niet aangemerkt wordt als geluidsgevoelige gebouwen en ruimten;

1.48 nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van algemeen nut in ruime zin zoals: voorzieningen / installaties ten behoeve van gas, water, elektriciteit en warmte, signaalverdeling en

telecommunicatieverkeer alsmede de afvoer en verwerking van afvalstoffen;

1.49 ondergeschikte detailhandel

detailhandel die qua oppervlakte en qua functie ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit van een niet-detailhandelsbedrijf of -voorziening;

1.50 ondersteunende horeca:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse als ondergeschikte activiteit bij een hoofdfunctie, niet zijnde horeca, waarbij de

ondersteunende horeca-activiteiten passen bij de hoofdfunctie qua uitstraling, dienen ter ondersteuning van de hoofdfunctie en niet zelfstandig worden uitgeoefend

en/of toegankelijk zijn los van de hoofdfunctie;

1.51 overkapping:

een op de grond staand, afgedekt bouwwerk, bestaande uit ten minste een dak, niet zijnde een gebouw;

1.52 parkeren

uitgangspunt bij het hanteren van parkeernormen is dat het aantal parkeerplaatsen overeenstemt met de (verwachte) parkeerbehoefte. Het aantal noodzakelijke

parkeerplaatsen wordt vastgesteld aan de hand van de parkeernormering gehanteerd conform de publicatie voor parkeernormeringen van het kenniscentrum

CROW. Daarbij worden altijd de meest recente parkeerkencijfers van het CROW gehanteerd.

1.53 peil:

gemiddelde hoogte van aan het bouwwerk aansluitende afgewerkte terrein;

1.54 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.55 rijbaan:

elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden;

1.56 seksinrichting:

een voor het 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, een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.57 sportcentrum

een sportacommodatie voor de uitoefing van diverse indoorsporten met daaraan gerelateerde voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening als ook

ondersteunende horeca ten dienste van deze voorzieningen.

1.58 straatmeubilair:

bij de openbare weg behorende bouwwerken;

1.59 teeltondersteunende voorzieningen

voorziening in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten wordt gebruikt om de productie onder meer gecontroleerde

omstandigheden te laten plaatsvinden;

1.60 twee-aaneengebouwde woning;

een grondgebonden woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee woningen waarvan de hoofdgebouwen aan elkaar gebouwd zijn;

1.61 uitbouw:

aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit het gebouw toegankelijk is;

1.62 verkoopvloeroppervlakte:

de som van de vloeroppervlakte van ruimten die rechtstreeks ten dienste staan van de detailhandelsactiviteiten en voor publiek toegankelijk zijn (kantoren,

magazijnen en overige dienstruimten worden hieronder niet begrepen), binnenwerks gemeten;

1.63 vloeroppervlakte van een woning:

de som van de oppervlakten van de voor bewoning bestemde vertrekken van een woning, waaronder mede moeten worden verstaan keukens, slaapvertrekken,

gangen, toiletten, bad- en doucheruimten en vlieringen welke gebruikt worden als berging, alsmede inpandige of aangebouwde bergingen die op grond van het

bestemmingsplan verbouwd mogen worden tot woonruimte, binnenwerks gemeten;

1.64 voorgevel:

de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw, of indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk

als zodanig moet worden aangemerkt;

1.65 waarde-archeologische verwachting:

een gebied met een daaraan toegekende middelmatige of hoge archeologische verwachting in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied

verwachte overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.66 wegen:

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin gelegen bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en

bermen of zijkanten;



1.67 wet/wettelijke regeling:

waar in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen wordt geduid op die regelingen, zoals zij luidden op het tijdstip van de inwerkingtreding van het

bestemmingsplan;

1.68 winkelondersteunende horeca

een horeca-activiteit die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie en deze ondersteunt waarbij de openingstijden van de ondersteunende horeca gelijk zijn aan de

openingstijden van de hoofdfunctie. Het zelfstandig uitoefenen van de horeca-activiteit alsmede verhuur aan derden en zelfstandige feesten en partijen worden niet

onder winkelondersteunende horeca verstaan;

1.69 woning:

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik

van bepaalde ruimten;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de (bouw)hoogte 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 bouwonderdelen, zoals

schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, waaronder schijnkappen met een maximum van 2 meter;

2.2 breedte van een bouwwerk

van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke scheidingslijn;

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 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;

2.5 de inhoud van een bouwwerk:

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

2.6 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;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het telen van gewassen; 

b. het hobbymatig houden van dieren (paardenwei e.d.);

c. behoud, herstel en ontwikkeling van kleinschalige landschapselementen, zoals bosjes, houtwallen en poelen;

d. extensieve dagrecreatie;

met de daarbij behorende:

e. erfbeplanting; 

f. nutsvoorzieningen;

g. erven en terreinen;

h. wegen en paden; 

i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

j. in/- en uitritten ten behoeve van de aangrenzende bestemmingen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Toegestane bebouwing

In het agrarisch gebied mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. bestaande schuilgelegenheden voor vee, met dien verstande dat deze schuilgelegenheden op een legale wijze tot stand zijn gekomen;

b. bestaande bebouwing, met dien verstande dat de bestaande bebouwing op een legale wijze tot stand is gekomen;

c. informatiepanelen en schuilgelegenheden voor fietsers en wandelaars.

3.2.2 Gebouwen

Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan.

3.2.3 Bouwwerken geen gebouw zijnde

a. voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in 3.2.1 gelden de volgende regels:

Bouwwerken  Maximale goothoogte in m  Maximale bouwhoogte in m  Maximale oppervlakte in m²  

    

Teeltondersteunende voorzieningen   3   



Erf- en terreinafscheidingen   2   

Informatiepanelen en schuilgelegenheden voor fietsers en wandelaars   2,5  30  

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten bouwvlak   2   

b. indien de bestaande bebouwing afwijkt van het bepaalde onder a dan geldt de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan, mits

deze op een legale wijze tot stand is gebracht.

3.3 Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Omgevingsvergunning schuilgelegenheid

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2.1, teneinde de bouw van een

schuilgelegenheid voor vee toe te staan, mits voldaan wordt aan het volgende:

a. de oppervlakte van een schuilgelegenheid bedraagt maximaal 25 m2;

b. de goothoogte van een schuilgelegenheid bedraagt maximaal 2,5 m;

c. de bouwhoogte van een schuilgelegenheid bedraagt maximaal 3,5 m;

d. de oppervlakte van het perceel bedraagt minimaal 2.500 m2;

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van derden;

f. de schuilgelegenheid wordt op een landschappelijke wijze ingepast.

3.4 Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b. het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die

geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering;

c. het gebruik van gronden en opstallen voor doeleinden van handel en/of andere dan agrarische bedrijfsdoeleinden;

d. glastuinbouw;

e. het telen van gewassen onder tunnels/tunnelkassen of soortgelijke voorzieningen.

 

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het hobbymatig houden van dieren en het telen van gewassen;

b. behoud van landschappelijke en natuurwaarden;

c. extensieve dagrecreatie

d. ondergrondse waterberging ter plaatse van de aanduiding 'waterberging';

met de daarbij behorende:

e. erfbeplanting;

f. nutsvoorzieningen;

g. erven en terreinen;

h. wegen en paden;

i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

j. in/-en uitritten ten behoeve van de aangrenzende bestemming.

Onder het doel 'behoud van landschappelijke en natuurwaarden':

is de instandhouding begrepen van de landschappelijke - en natuurwaarden behorend tot de volgende landschapstyperingen:

1. landbouwgronden met cultuurhistorisch bepaalde kleinschalige akkercomplexen, waaronder begrepen de Vragender es en Lievelder es, het natte en

oude heide- en broekontginningenlandschap rond het Vragender Veld, Lievelder Veld en het Zwolsche Veld en het kampenlandschap rond Zwolle en

rond Harreveld;

2. landbouwgronden met een oorspronkelijke kavelstructuur (strokenverkaveling), ontsloten via kronkelende wegen en gescheiden van andere kavels

door middel van wallen of singels met opgaande eiken en hakhout van berk, els en eik en rijbeplanting in los plantverband van zomereik, soms beuk,

berk of andere soorten als wilg of populier;

3. landbouwgronden grenzend aan waterafhankelijke natuurgebieden, waarbij het agrarisch gebruik van de gronden niet mag leiden tot veranderingen

in de grondwatersituatie, oppervlaktewaterpeilen en waterkwaliteit;

4. (kleinschalige) hoogteverschillen, zoals steilranden (oude essen) en het terras en terrasrand Aalten–Eibergen;

5. de grotere open ruimtes, ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - openheid';

6. kleinschalige besloten ruimtes;

7. rustige omstandigheden en onverharde wegen;

8. beplantingselementen zoals houtwallen, houtsingels, hagen, bosjes, boomgroepen, solitaire monumentale en waardevolle bomen, weg- en

erfbeplanting;

zijn de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 'Korenburgerveen' alsmede bouwwerken ten behoeve van onderhoud en beheer en het

behouden en versterken van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van het Nationaal Landschap Winterswijk mede begrepen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Toegestane bebouwing

In het agrarisch gebied met landschappelijke waarden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. bestaande schuilgelegenheden, met dien verstande dat de schuilgelegenheden op een legale wijze tot stand zijn gekomen;

b. bestaande bebouwing, met dien verstande dat de bestaande bebouwing op een legale wijze tot stand is gekomen;

c. informatiepanelen en schuilgelegenheden voor fietsers en wandelaars;

4.2.2 Gebouwen

Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan.



4.2.3 Bouwwerken geen gebouw zijnde

a. voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in 3.2.1 gelden de volgende regels:

Bouwwerken  Maximale goothoogte in m  Maximale bouwhoogte in m  Maximale oppervlakte in m²  

    

Teeltondersteunende voorzieningen   3   

Erf- en terreinafscheidingen   2   

Informatiepanelen en schuilgelegenheden voor fietsers en wandelaars   2,5  30  

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten bouwvlak   2   

b. indien de bestaande bebouwing afwijkt van het bepaalde onder a dan geldt de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan, mits

deze op een legale wijze tot stand is gebracht.

4.3 Afwijken van de bouwregels

4.3.1 Omgevingsvergunning schuilgelegenheid

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 4.2.1, teneinde de bouw van een

schuilgelegenheid voor vee toe te staan, mits voldaan wordt aan het volgende:

a. de oppervlakte van een schuilgelegenheid bedraagt maximaal 25 m2;

b. de goothoogte van een schuilgelegenheid bedraagt maximaal 2,5 m;

c. de bouwhoogte van een schuilgelegenheid bedraagt maximaal 3,5 m;

d. de oppervlakte van het perceel bedraagt minimaal 2.500 m2;

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van derden;

f. de schuilgelegenheid wordt op een landschappelijke wijze ingepast.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b. het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die

geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering;

c. het gebruik van gronden en opstallen voor doeleinden van handel en/of andere dan agrarische bedrijfsdoeleinden;

d. glastuinbouw;

e. het telen van gewassen onder tunnels/tunnelkassen of soortgelijke voorzieningen.

 

4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden op de

in lid 4.1 bedoelde gronden de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

1. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;

2. het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan

0,60 m onder maaiveld, waarbij de kruidlaag volledig wordt omgeploegd, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om

vervanging van bestaande drainage;

3. het graven, dempen, danwel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, watergangen, greppels, kolken en overige natuurlijke

oppervlaktewateren, alsmede het anderszins verlagen van de waterstand;

4. het bebossen of anderszins beplanten van gronden met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en telen van bomen, struiken en heesters in

verband met tuinbouw of als (agrarische) houtteelt, indien de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - openheid';

5. het aanleggen van landschapselementen, indien de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - openheid';

6. het vellen of rooien van bos, alsmede het verwijderen van landschapselementen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding

'overige zone - openheid';

7. het aanleggen, verbreden, halfverharden (door middel van granulaat) en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede het

aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 100 m² ten behoeve van de aangrenzende bestemming;

8. het verwijderen van onverharde wegen of paden;

9. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur.

b. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing:

1. op werken of werkzaamheden waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren

van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden is verleend;

2. op werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en hiervoor een vergunning is

verleend;

3. op werken of werkzaamheden welke het normale onderhoud en beheer betreffen;

4. indien de gronden zijn gelegen binnen het bouwvlak.

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a mag alleen worden verleend indien door de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of

werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de

waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen en is aangetoond dat er geen sprake is van een toename van de ammoniakdepositie op het Natura

2000-gebied, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.

 

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven behorend tot categorie 1 tot en met 2 uit de in bijlage 2 opgenomen "Staat van bedrijfsactiviteiten", alsmede de bestaande bedrijven op het moment

van vaststelling van het bestemmingsplan;



b. bedrijven behorend tot categorie 1 tot en met 3.2 van de in bijlage 2 opgenomen "Staat van bedrijfsactiviteiten" alleen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot

en met categorie 3.2';

c. bestaande bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijven bestaand' (sb-bbe);

d. bijbehorende ondergeschikte kantoren;

e. één bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" (bw);

f. uitsluitend een buitenterrein, ten behoeve van opslag en parkeren voor het aanwezige bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -

buitenterrein' (sb-bui);

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in- en uitritten, groenvoorzieningen, erfverhardingen en parkeervoorzieningen en

voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

1. bedrijfsgebouwen;

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. bedrijfsgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. voor zover een aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%)" is opgenomen, mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan ter plaatse van

die aanduiding is aangegeven;

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;

d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is

aangegeven;

e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 m bedragen;

f. indien de bestaande bebouwing afwijkt van het bepaalde onder b tot en met e, dan geldt de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit

plan, mits deze op legale wijze tot stand is gebracht.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m bedragen en daar

achter 2 m;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van antennes, vlaggenmasten, lantaarnpalen en vergelijkbare andere bouwwerken maximaal 10

m bedragen, met dien verstande dat het aantal vlaggenmasten niet meer dan 3 per bouwperceel mag bedragen.

5.2.4 Bedrijfswoning

a. de bedrijfswoning dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m³ bedragen;

c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is

aangegeven;

d. indien de bestaande bedrijfswoning afwijkt van het bepaalde onder c dan geldt de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan, mits

deze op een legale wijze tot stand is gebracht.

5.2.5 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. een bijbehorend bouwwerk mag zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 70 m² bedragen, waarbij het bebouwingspercentage in het

bouwvlak niet meer mag bedragen dan ter plaatse van die aanduiding is aangegeven;

d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen en mag niet hoger zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

f. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 1 m.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in deze regels bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van de bebouwing;

b. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen;

c. de breedte van de gebouwen;

d. de oriëntering van de gebouwen;

e. de wijze van afdekking van de gebouwen;

f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het terrein.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

5.4 Afwijken van de bouwregels

5.4.1 Aanbrengen luifel

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 onder 5.2.3 sub a voor het aanbrengen van een luifel aan het gebouw

onder voorwaarden dat:

a. de luifel maximaal 0,75 m uit de voor- en zijgevel van het gebouw mag uitsteken;

b. de luifel aan de voorgevel maximaal 1/3 gedeelte van de totale lengte van de luifel tot maximaal 1,25 m uit de voorgevel mag uitsteken;

c. de luifel steun mag vinden aan maximaal 1 wand van een belendend gebouw;

d. de bouwhoogte van de luifel mag maximaal 4 m bedragen.

5.4.2 Criteria



De in sub 5.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveiligheid;

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met de bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. een al dan niet tijdelijke buitenopslag van goederen en materialen indien deze opslag hoger is dan 3 m of gelegen is voor de voorgevel aan de wegzijde;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de buitenopslag van goederen en materialen bij de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - buitenterrein' niet

hoger zijn dan 3 m;

c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de buitenopslag van zand/grond bij de aanduiding 'opslag' niet hoger zijn dan 5 m;

d. het gebruik van gebouwen voor zelfstandige kantoren, met uitzondering van bestaande kantoren die legaal tot stand zijn gekomen;

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel, met uitzondering van ondergeschikte detailhandel;

f. bewoning van gebouwen, met uitzondering van (bestaande) bedrijfswoningen.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels

5.6.1 Gelijk te stellen bedrijven en bedrijven van een hogere categorie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 sub a en bedrijfsactiviteiten van categorie 3.1 of 3.2 toestaan alsmede

bedrijfsactiviteiten toestaan welke naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2, een en ander zoals

genoemd in de in bijlage 2 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige bedrijven.

5.6.2 Wijziging bestaande bedrijven

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid. 5.1 sub c en andere bedrijven alsmede andere bedrijfsactiviteiten toestaan

indien door middel van onderzoek wordt aangetoond dat de milieubelasting gelijk of minder is dan het bestaande bedrijf.

5.6.3 Criteria

De in sub 5.6.1 en 5.6.2. genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.7 Wijzigingsbevoegdheid

5.7.1 Wijziging bestemming

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd de bestemming 'Bedrijf' te wijzigen in de

bestemming 'Wonen'. De regels van artikel 17 'Wonen' zijn van overeenkomstige toepassing.

5.7.2 Criteria

De in sub 

5.7.1 genoemde wijziging kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,

en de woningen passen in het gemeentelijke woningbouwprogramma.

Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorziening

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. voorzieningen van openbaar nut,

inclusief de daarbij behorende:

b. gebouwen cq. bouwwerken;

c. toegangswegen, -paden en overig verblijfsgebied;

d. parkeervoorzieningen;

e. groenvoorzieningen;

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. de bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;

c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is

aangegeven;

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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



a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1. 7 m voor palen en masten;

2. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;

3. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Artikel 7 Detailhandel

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, met uitzondering van detailhandel in volumineuze goederen en supermarkten;

b. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';

c. bestaande woning op de begane grond of op de verdieping,

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, erven en tuinen.

7.2 Bouwregels

7.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

7.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. de goot- en bouwhoogte van de hoofdgebouwen mogen niet meer zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte

(m)' is aangegeven;

c. het aantal woningen mag niet toenemen.

7.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. een bijbehorend bouwwerk mag zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 70 m² bedragen, waarbij het bebouwingspercentage op het

bouwperceel niet meer dan 50% mag bedragen;

d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen en mag niet hoger zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

f. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 1 m.

7.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m bedragen en daar

achter 2 m;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van antennes, vlaggenmasten, lantaarnpalen en vergelijkbare andere bouwwerken maximaal 10

m bedragen, met dien verstande dat het aantal vlaggenmasten per bouwperceel niet meer dan 3 mag bedragen.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in deze regels bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van de bebouwing;

b. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen;

c. de breedte van de gebouwen;

d. de oriëntering van de gebouwen;

e. de wijze van afdekking van de gebouwen;

f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het terrein,

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

7.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. art. 7.2.2, sub c voor het aantal woningen onder voorwaarden dat:

1. in voldoende mate voorzien wordt in parkeergelegenheid in/bij het gebouw;

2. er geen belemmeringen voor in de omgeving voorkomende functies ontstaan;

3. de bestaande ruimtelijk kwaliteit niet aangetast wordt;

4. de woningen passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

b. art. 7.2.4, sub a voor het aanbrengen van een luifel aan het hoofdgebouw onder voorwaarden dat:

1. de luifel maximaal 0,75 m uit de voor- en zijgevel van het hoofdgebouw mag uitsteken;

2. de luifel aan de voorgevel maximaal 1/3 gedeelte van de totale lengte van de luifel tot maximaal 1,25 m uit de voorgevel mag uitsteken;

3. de luifel steun mag vinden aan maximaal 1 wand van een belendend gebouw;

4. de hoogte van de luifel mag maximaal 4 m bedragen.

7.5 Wijzigingsbevoegdheid

7.5.1 Wijziging bestemming

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd de bestemming 'Detailhandel' te wijzigen in

de bestemming 'Wonen'. De regels van artikel 17 'Wonen' zijn van overeenkomstige toepassing.

7.5.2 Criteria

De in art. 7.5.1 genoemde wijziging kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:



a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,

e. het gemeentelijke woningbouwprogramma;

f. en het kostenverhaal voor de gemeente voldoende verzekerd is.

Artikel 8 Dienstverlening

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. publiek gerichte diensten;

b. bestaande woning op de begane grond of op de verdieping;

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, erven en tuinen.

8.2 Bouwregels

8.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

8.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. de goothoogte en de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mogen niet meer zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is

aangegeven;

c. het aantal woningen mag niet toenemen.

8.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. een bijbehorend bouwwerk mag zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 70 m² bedragen, waarbij het bebouwingspercentage op het

bouwperceel niet meer dan 50% mag bedragen;

d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen en mag niet hoger zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

f. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 1 m.

8.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m bedragen en daar

achter 2 m;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van antennes, vlaggenmasten, lantaarnpalen en vergelijkbare andere bouwwerken maximaal 10

m bedragen, met dien verstande dat het aantal vlaggenmasten per bouwperceel niet meer dan 3 mag bedragen.

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in deze regels bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokinrichtingen van de bebouwing;

b. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen;

c. de breedte van de gebouwen;

d. de oriëntering van de gebouwen;

e. de wijze van afdekking van de gebouwen;

f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het terrein.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

8.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. art. 8.2.4, sub a voor het aanbrengen van een luifel aan het hoofdgebouw onder voorwaarden dat:

1. de luifel maximaal 0,75 m uit de voor- en zijgevel van het hoofdgebouw mag uitsteken;

2. de luifel aan de voorgevel maximaal 1/3 gedeelte van de totale lengte van de luifel tot maximaal 1,25 m uit de voorgevel mag uitsteken;

3. de luifel steun mag vinden aan maximaal 1 wand van een belendend gebouw;

4. de hoogte van de luifel mag maximaal 4 m bedragen.

8.5 Wijzigingsbevoegdheid

8.5.1 Wijziging bestemming

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd de bestemming 'Dienstverlening' te wijzigen

in de bestemming 'Wonen'. De regels van art. 17 'Wonen' zijn van overeenkomstige toepassing;

8.5.2 Criteria

De in art. 8.5.1 genoemde wijziging kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,



e. het gemeentelijke woningbouwprogramma;

f. en het kostenverhaal voor de gemeente voldoende verzekerd is.

Artikel 9 Gemengd

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel en/of dienstverlenende voorziening, uitsluitend op de begane grond;

b. bestaande woning op de begane grond of op de verdieping;

c. uitsluitend winkelondersteunende horeca ter plaatse van de aanduiding 'winkelondersteunende horeca' (woh). In onderstaande tabel is de maximale

toegestane oppervlakte en locatie aangegeven:

Adres  locatie  toegestane oppervlakte in m2  aanvullend gebruik  

Dorpsstraat 63  begane grond  130  terras  

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, erven en tuinen.

9.2 Bouwregels

9.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

9.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. de goothoogte en de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mogen niet meer zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is

aangegeven;

c. het aantal woningen mag niet toenemen.

9.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. een bijbehorend bouwwerk mag zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 70 m² bedragen, waarbij het bebouwingspercentage op het

bouwperceel niet meer dan 50% mag bedragen;

d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen en mag niet hoger zijn dan de bouwhoogte van het aanwezige gebouw;

f. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt minimaal 1 m.

9.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m bedragen en daar

achter 2 m;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van antennes, vlaggenmasten, lantaarnpalen en vergelijkbare andere bouwwerken maximaal 10

m bedragen, met dien verstande dat het aantal vlaggenmasten per bouwperceel niet meer dan 3 mag bedragen.

9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in deze regels bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokinrichtingen van de bebouwing;

b. de (goot)hoogte van de gebouwen;

c. de breedte van de gebouwen;

d. de oriëntering van de gebouwen;

e. de wijze van afdekking van de gebouwen;

f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het terrein.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

9.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. art. 9.2.2, sub c voor het aantal woningen onder voorwaarden dat:

1. in voldoende mate voorzien wordt in parkeergelegenheid in/bij het gebouw;

2. er geen belemmeringen voor in de omgeving voorkomende functies ontstaan;

3. de bestaande ruimtelijk kwaliteit niet aangetast wordt;

4. de woningen passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

b. art. 9.2.4, sub a voor het aanbrengen van een luifel aan het hoofdgebouw onder voorwaarden dat:

1. de luifel maximaal 0,75 m uit de voor- en zijgevel van het hoofdgebouw mag uitsteken;

2. de luifel aan de voorgevel maximaal 1/3 gedeelte van de totale lengte van de luifel tot maximaal 1,25 m uit de voorgevel mag uitsteken;

3. de luifel steun mag vinden aan maximaal 1 wand van een belendend gebouw;

4. de hoogte van de luifel mag maximaal 4 m bedragen.

9.5 Wijzigingsbevoegdheid

9.5.1 Wijziging bestemming

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd de bestemming 'Gemengd' te wijzigen in de

bestemming 'Wonen'. De regels van artikel 17 'Wonen' zijn van overeenkomstige toepassing.



9.5.2 Criteria

De in art. 9.5.1 genoemde wijziging kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,

e. het gemeentelijke woningbouwprogramma;

f. en het kostenverhaal voor de gemeente voldoende verzekerd is.

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen en bermen;

b. voet- en fietspaden;

c. nutsvoorzieningen en straatmeubilair;

d. ondergrondse afvalcontainers;

e. waterpartijen, waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;

f. (dag)recreatieve mogelijkheden in de openlucht en speelvoorzieningen;

met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

10.2 Bouwregels

10.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;

b. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 30 m².

10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van vlaggen-, verlichtingsmasten en vergelijkbare andere bouwwerken, alsmede speeltoestellen

maximaal 10 m bedragen.

10.3 Nadere eisen

a. Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

1. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

2. de breedte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

3. de oriëntering van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

4. de wijze van afdekking van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. horecavoorzieningen in de categorieën I en II zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 3 "Lijst van horeca-activiteiten".

b. de bestaande bedrijfswoningen;

met de daarbij behorende gebouwen, overkappingen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde met bijbehorende voorzieningen zoals, verhardingen, terrassen,

parkeer- en groenvoorzieningen, erven en tuinen.

11.2 Bouwregels

11.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. hoofdgebouwen; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. voor zover een aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%)" is opgenomen, mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan ter plaatse van

die aanduiding is aangegeven;

c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding '' maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is

aangegeven;

d. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens mag niet minder dan 1 m bedragen;

e. indien de bestaande bebouwing afwijkt van het bepaalde onder b tot en met d dan geldt de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit

plan, mits deze op een legale wijze tot stand is gebracht.



11.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. een bijbehorend bouwwerk mag zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 70 m² bedragen, waarbij het bebouwingspercentage op het

bouwperceel niet meer dan 50% mag bedragen;

d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen en mag niet hoger zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

f. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 1 m;

11.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m bedragen en daar

achter 2 m;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van antennes, vlaggenmasten, lantaarnpalen en vergelijkbare andere bouwwerken maximaal 10

m bedragen, met dien verstande dat het aantal vlaggenmasten per bouwperceel niet meer dan 3 mag bedragen.

11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in deze regels bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van de bebouwing;

b. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen;

c. de breedte van de gebouwen;

d. de oriëntering van de gebouwen;

e. de wijze van afdekking van de gebouwen;

f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het terrein.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

11.4 Wijzigingsbevoegdheid

11.4.1 Wijziging bestemming

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd de bestemming 'Horeca' te wijzigen in de

bestemming 'Wonen'. De regels van artikel 17 'Wonen' zijn van overeenkomstige toepassing.

11.4.2 Criteria

De in sub 11.4.1 genoemde wijziging kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,

e. het gemeentelijke woningbouwprogramma;

f. en het kostenverhaal voor de gemeente voldoende verzekerd is.

 

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen;

b. uitsluitend een schoolgebouw en/of kinderopvang ter plaatse van de aanduiding "onderwijs";

c. uitsluitend een kerkgebouw ter plaatse van de aanduiding "religie";

d. uitsluitend een begraafplaats ter plaatse van de aanduiding "begraafplaats";

e. uitsluitend een huisartsenpraktijk en/of apotheek ter plaatse van de aanduiding "gezondheidszorg";

f. ondersteunende horeca;

g. speelvoorzieningen;

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in- en uitritten, groenvoorzieningen, tuinen, erfverhardingen en parkeervoorzieningen en

voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

12.2 Bouwregels

12.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. voor zover een aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is opgenomen, mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan ter plaatse van

die aanduiding is aangegeven;

c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' of 'maximum

bouwhoogte (m)' is aangegeven;

d. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens mag niet minder dan 1 m bedragen.

12.2.3 Bijbehorende bouwwerken



Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. een bijbehorend bouwwerk mag zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 70 m² bedragen, waarbij het bebouwingspercentage op het

bouwperceel niet meer dan 50% mag bedragen;

d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen en mag niet hoger zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

f. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt ten minste 1 m.

12.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag voor de voorgevel maximaal 1 m en achter de voorgevel maximaal 2 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde onder artikel 12.2.4, sub a, mag de bouwhoogte van antennes, (tuin)verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare andere

bouwwerken maximaal 10 m bedragen, met dien verstande dat het aantal vlaggenmasten niet meer dan 3 per bouwperceel mag bedragen.

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in deze regels bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokinrichtingen van de bebouwing;

b. de (goot)hoogte van de gebouwen;

c. de breedte van de gebouwen;

d. de oriëntering van de gebouwen;

e. de wijze van afdekking van de gebouwen;

f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het terrein.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

12.4 Afwijken van gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 12.1 sub b tot en met e voor het toestaan van andere naar

aard en invloed daarmee gelijk te stellen maatschappelijke voorzieningen en/of instellingen.

De genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, onder de voorwaarden dat:

a. in voldoende mate wordt voorzien in parkeergelegenheid in/bij het gebouw;

b. er geen belemmeringen ontstaan voor in de omgeving voorkomende functies;

c. de bestaande ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast.

12.5 Specifieke gebruiksregels

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

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel, met uitzondering van de aan de maatschappelijke voorziening

ondergeschikte detailhandel;

b. gebruik van gronden en gebouwen voor enige vorm van horeca, met uitzondering van ondersteunende horeca;

c. bewoning van gebouwen, met uitzondering van (bestaande) bedrijfswoningen dan wel de realisatie van zorgwoningen;

d. een asielzoekerscentrum, crematorium, opvang van dieren, justitiële inrichting of militaire zaken.

Artikel 13 Natuur

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud en herstel van natuurwaarden;

b. het behoud en herstel van ter plaatse aanwezige graslanden, heideveldjes, (gerief)bosjes, weg- en erfbeplanting, houtwallen en –singels en boomgroepen;

c. een propaantank met een inhoud van maximaal 5 m³ uitluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van natuur - propaantank";

d. extensieve dagrecreatie;

e. wegen en paden;

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

13.2 Bouwregels

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

1. op of in deze gronden is het bouwen van gebouwen niet toegestaan, met uitzondering van schuilgelegenheden voor fietsers en wandelaars;

2. de bouwhoogte en de oppervlakte van schuilgelegenheden voor fietsers en wandelaars mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2,5 m en 30

m2;

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

1. de maatvoering van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan is aangegeven in de navolgende tabel:

Bouwwerken  maximale goothoogte in m  maximale bouwhoogte in m  maximale oppervlakte in m²  maximale inhoud in

m³  

informatiepanelen   2,5    

palen en masten   8    

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3  20   

13.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op de

in lid 13.1 bedoelde gronden de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

1. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;

2. het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan

0,60 m onder maaiveld, waarbij de kruidlaag volledig wordt omgeploegd, alsmede de aanleg van drainage omgeacht de diepte tenzij het gaat om



vergraving van bestaande drainage;

3. het graven, dempen danwel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, watergangen, greppels, kolken en overige natuurlijke

oppervlaktewateren, alsmede het anderszins verlagen van de waterstand;

4. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter

dan 100 m²;

5. het verwijderen van onverharde wegen of paden;

6. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;

7. het vellen en rooien van bossen en verwijderen van landschapselementen.

b. Het bepaalde in sub. a is niet van toepassing:

1. op werken of werkzaamheden waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning voor het uitvoeren van

een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;

2. op werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en hiervoor een vergunning is

verleend;

3. op werken of werkzaamheden welke het normale onderhoud en beheer betreffen.

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a mag alleen worden verleend indien door de uitvoering van een werk, geen bouwwerk zijnde, of

werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de

waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen en is aangetoond dat er geen sprake is van een toename van de ammoniakdepositie op het Natura

2000-gebied, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. sportvoorzieningen;

b. uitsluitend een multifunctionele sportaccommodatie ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum';

c. ondersteunende horeca;

met bijbehorende voorzieningen, zoals erven, voetpaden, verhardingen, terreinen, beplanting, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen en voorzieningen voor de

waterhuishouding.

14.2 Bouwregels

14.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. voor zover een aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is opgenomen, mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan ter plaatse van

die aanduiding is aangegeven;

c. de bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;

d. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens mag niet minder dan 1 m bedragen;

e. in afwijking van het bepaalde onder a is het toegestaan buiten het bouwvlak maximaal 7 gebouwen voor onderhoud en beheer op te richten, zoals

fietsenstallingen en dug-outs, met een oppervlakte van maximaal 15 m2 per gebouw en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;

f. indien de bestaande bebouwing afwijkt van het bepaalde onder c dan geldt de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan, mits

deze op een legale wijze tot stand is gebracht.

14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m bedragen en daar

achter 2 m;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van verlichtingsmasten niet meer bedragen dan 15 meter, voor ballenvangers en vergelijkbare

andere bouwwerken inclusief palen en masten maximaal 10 m, met dien verstande dat het aantal vlaggenmasten niet meer dan 3 per perceel mag bedragen.

14.3 Specifieke gebruiksregels

14.3.1 Verboden gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 14.1, wordt in ieder geval begrepen

a. een gebruik van de gronden voor opslag van materialen en goederen met uitzondering van de materialen ten behoeve van de sportieve recreatie in de open lucht;

b. gebruik van gronden en gebouwen voor enige vorm van horeca, met uitzondering van ondersteunende horeca.

Artikel 15 Tuin

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen;

met daar bijhorende in- en uitritten en paden, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

b. uitbouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

c. een bijgebouw aan de voorgevel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';

15.2 Bouwregels

15.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

15.2.2 Bouwen uitbouwen



Het uitbreiden van een woning, gelegen op aangrenzende gronden met de bestemming 'Wonen', aan de voorzijde met een uitbouw door middel van overschrijding

van de voorgevel is toegestaan onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte van de uitbouw maximaal 3 m bedragen mag, maar niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw mag zijn;

b. de breedte van de uitbouw maximaal 50% mag bedragen van de breedte van de oorspronkelijke voorgevel van de woning;

c. de diepte van de uitbouw maximaal 50% mag bedragen van de diepte van de aanwezige ruimte tussen de voorgevel en de aan de weg gelegen

bouwperceelgrens, met een maximum van 1,5 m.

15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van antennes, (tuin)verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare andere bouwwerken maximaal 5

m bedragen, met dien verstande dat het aantal vlaggenmasten niet meer dan 1 per bouwperceel mag bedragen.

15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

b. de breedte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

c. de oriëntering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

d. de wijze van afdekking van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

15.4 Afwijken van de bouwregels

15.4.1 Bouwen overkapping

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 15.2.3, sub a voor de bouw van een overkapping, zijnde een

bouwwerk, geen gebouw zijnde, onder de volgende voorwaarden:

a. de overkapping tenminste 0,3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning ligt;

b. de oppervlakte van een overkapping mag maximaal 20 m² bedragen;

c. de bouwhoogte van een overkapping mag maximaal 0,25 m boven 3 m bedragen, maar mag, ingeval zij is aangebouwd aan een hoofdgebouw, niet hoger

zijn dan de eerste bouwlaag van dat hoofdgebouw;

d. de bestemming 'Tuin' mag voor niet meer dan 50% worden bebouwd.

15.4.2 Criteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 15.4.1 kan slechts worden verleend, mits:

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;

b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 16 Verkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten, pleinen, paden voor verkeer en verblijf;

b. parkeervoorzieningen en fietsenstallingen;

c. groenvoorzieningen;

d. ondergrondse afvalcontainers;

e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

f. uitsluitend een rioolgemaal ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';

g. geluidswerende voorzieningen;

h. nutsvoorzieningen en straatmeubilair;

i. standplaatsen,

met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en verhardingen.

16.2 Bouwregels

16.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

16.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden is het bouwen van gebouwen niet toegestaan, met uitzondering van het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen waarvoor

de volgende regels gelden:

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;

b. de maximale oppervlakte van de gebouwen bedraagt 25 m².

16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte mag maximaal 5 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde onder artikel 16.2.3, sub a mag de bouwhoogte van lichtmasten en antennes maximaal 10 m bedragen.

16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de hoogte andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;



b. de oriëntering van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

c. het aantal en de situering van parkeerplaatsen.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. uitsluitend twee-aaneen gebouwde woningen ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' (tae);

b. uitsluitend vrijstaande woningen ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' (vrij);

c. uitsluitend aaneengebouwde woningen ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' (aeg);

d. uitsluitend gestapelde woningen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' (gs);

e. uitsluitend een kantoor ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, erven en tuinen, opritten, voetpaden en parkeerplaatsen.

In de bestemming is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep toegestaan, met dien verstande dat maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het

hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m². De activiteit mag

niet leiden tot belemmeringen voor de omliggende functies en geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer. Ten behoeve van de

activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

17.2 Bouwregels

17.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

17.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. het hoofdgebouw dient met de voorgevel in of maximaal 1 m achter de bouwgrens aan de zijde van de weg te worden gebouwd;

c. de goothoogte en de bouwhoogte van de gebouwen mogen niet meer zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum

bouwhoogte (m)' is aangegeven;

d. de bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;

e. bij (vervangende) nieuwbouw bedraagt de minimale voorgevelbreedte van een woning bij vrijstaande, twee-aaneen en aaneengebouwde woningen 5 m;

f. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' bedraagt de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 1 m;

g. de afstand van een blok van aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt minimaal 2,5 m;

h. indien de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen niet meer bedragen dan is

aangegeven;

i. kelders mogen uitsluitend onder een gebouw en ten hoogste 1 m uit de gevels daarvan worden gebouwd.

17.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. een bijbehorend bouwwerk mag zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd worden;

c. in afwijking van het bepaalde in sub b mogen carports en overkappingen uitsluitend op minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het

hoofdgebouw worden gebouwd;

d. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 70 m² bedragen, waarbij het bebouwingspercentage op het

erf niet meer dan 50% mag bedragen;

e. in afwijking van het bepaalde onder 17.2.3 d. mag de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak niet meer bedragen dan

in onderstaande tabel is aangegeven:

Adres  Oppervlakte  

  

Kennedystraat 3  220 m2  

f. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m dan wel de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m, indien het

een aangebouwd bijbehorend bouwwerk betreft;

g. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m en niet hoger zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

h. de breedte van (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken aan de zijgevel, gemeten in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal

4 meter bedragen;

i. de diepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag, gerekend van de achterste bouwgrens van het bouwvlak, bij vrijstaande woningen maximaal 4

m bedragen en voor overige woningtypen maximaal 3 m;

j. een strook van minimaal 5 meter, gerekend van de achtergevel van het hoofdgebouw c.q. aangebouwd bijbehorend bouwwerk tot de achterste

bouwperceelgrens, dient vrij te blijven van aangebouwde bijbehorende bouwwerken;

k. de afstand van aangebouwde bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 1 meter bij vrijstaande woningen.

17.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag voor de voorgevel maximaal 1 m en achter de voorgevel maximaal 2 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van antennes, (tuin)verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare andere bouwwerken maximaal 10

m bedragen.

17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokinrichtingen van de bebouwing;

b. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;



c. de breedte van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

d. de oriëntering van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e. de wijze van afdekking van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het terrein.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

17.4 Afwijken van de bouwregels

17.4.1 Afwijken met betrekking tot voorgevelbreedte

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 17.2.2, sub e, waarbij de minimale voorgevelbreedte bij

vrijstaande, twee-aaneen en aaneengebouwde woningen verkleind wordt tot 4,5 m.

17.4.2 Afwijken met betrekking tot het type toegestane woning

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 17.2.4, sub c, en de grenzen van het bouwvlak, waarbij de

bouw van twee-aaneengebouwde woningen kan worden toegestaan in plaats van de aangeduide aaneengebouwde woningen, wanneer dit kwalitatief en

kwantitatief past in het gemeentelijk woningbouwprogramma en mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

1. het straat- en bebouwingsbeeld;

2. de leefomgeving;

3. de parkeersituatie.

17.4.3 Overschrijden grenzen van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 17.2.4, sub a, ten behoeve van een overschrijding van de

zijdelingse grens van het bouwvlak mits dit nodig is om een voetgangersverbinding te verplaatsen en geen onevenredige aantasting ontstaat van:

1. het straat- en bebouwingsbeeld;

2. de leefomgeving.

17.4.4 Afwijking met betrekking tot bouwhoogte antennes

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 17.2.4, sub b, voor de bouwhoogte van antennes en

vlaggenmasten tot maximaal 15 m,

mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

1. het straat- en bebouwingsbeeld;

2. de leefomgeving.

17.5 Afwijken van de gebruiksregels

17.5.1 Gewijzigd gebruik

Voor de gronden ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Wetgevingzone - afwijkingsgebied' kunnen burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning

afwijken van het bepaalde in lid 17.1 sub a. tot en met c. voor het toestaan van een gewijzigd gebruik van het (de) bestaande woonhuis (zen) in een gemengd

gebruik zoals aangegeven in artikel 9 'Gemengd'. De regels van artikel 9 zijn dan overeenkomstig van toepassing. De omgevingsvergunning kan slechts worden

verleend, onder de voorwaarde dat:

a. in voldoende mate wordt voorzien in parkeergelegenheid in/bij het gebouw;

b. er geen belemmeringen ontstaan voor in de omgeving voorkomende functies;

c. de bestaande ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast.

17.5.2 Aan huis gebonden bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 ten behoeve van de uitoefening van een aan huis

gebonden bedrijf, mits de woonfunctie in overwegende mate wordt behouden en onder de voorwaarden dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis moet zijn en maximaal 30% mag beslaan van de totale nettovloeroppervlakte van de woning en bijbehorende

bouwwerken tot een maximum van 50 m²;

b. slechts bedrijven toelaatbaar zijn, die behoren tot de categorie 1 van de in bijlage 1 bijgevoegde 'Lijst aan huis gebonden bedrijven';

c. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop -als ondergeschikte nevenactiviteit- van producten die ter plaatse zijn vervaardigd,

dan wel direct verband houden met het aan huis gebonden bedrijf;

d. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo niet onevenredig veel extra verkeer wordt aangetrokken;

e. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de leefomgeving;

f. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

17.5.3 Andere bedrijfsactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 ten behoeve van het toestaan van:

a. aan huis verbonden bedrijven welke niet zijn genoemd in de in bijlage 1 opgenomen 'Lijst aan huis gebonden bedrijven' of,

b. aan huis verbonden bedrijven die worden genoemd in categorie 2 van de in bijlage 1 opgenomen 'Lijst aan huis gebonden bedrijven', mits deze naar aard en

effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, stof, geluid en gevaar, kunnen

worden gelijkgesteld met de bedrijven behorende tot categorie 1, mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

1. het straat- en bebouwingsbeeld;

2. de milieusituatie;

3. de verkeersveiligheid;

4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

17.5.4 Mantelzorg

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 ten behoeve van het toestaan van mantelzorg in een

woning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken dan wel voor het bouwen van een mantelzorgunit, onder de voorwaarden dat:

a. er door middel van een indicatie voor mantelzorg aantoonbaar behoefte bestaat aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of sociale

omstandigheden;

b. de totale oppervlakte ten behoeve van mantelzorg per bouwperceel niet meer dan 55 m² mag bedragen;

c. de in 17.5.4, onder b, bepaalde oppervlakte is alleen toegestaan indien niet meer dan 60% van het erf wordt bebouwd;

d. mantelzorg slechts wordt toegestaan in één bouwlaag;

e. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;



f. een vrijstaande mantelzorgunit binnen een afstand van 10 m gerekend van het hoofdgebouw wordt gebouwd;

g. in alle gevallen sprake is en blijft van afhankelijke woonruimte;

h. indien de noodzaak van mantelzorg is vervallen, de omgevingsvergunning wordt ingetrokken en de situatie in en om de woning wordt teruggebracht in de

oude staat (voor units), dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan.

 

Artikel 18 Leiding - Riool

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding

van hoofdrioolleidingen.

18.2 Bouwregels

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten behoeve van het leidingbeheerder, met dien verstande dat:

a. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m2;

b. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.

18.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.2 ten behoeve van het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de voor deze

gronden geldende onderliggende bestemmingen, mits daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding en ter zake

vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.

18.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden op de

in lid 18.1 bedoelde gronden de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

1. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;

2. het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan

0,60 m onder maaiveld, waarbij de kruidlaag volledig wordt omgeploegd, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om

vervanging van bestaande drainage;

3. het bebossen of anderszins beplanten van gronden met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en telen van bomen, struiken en heesters in

verband met tuinbouw of als (agrarische) houtteelt;

4. het aanleggen van landschapselementen;

5. het vellen of rooien van bos, alsmede het verwijderen van landschapselementen;

6. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter

dan 100 m²;

7. het verwijderen van onverharde wegen of paden;

8. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur.

b. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing:

1. op werken of werkzaamheden waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren

van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden is verleend;

2. op werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en hiervoor een vergunning is

verleend;

3. op werken of werkzaamheden welke betreffen het normale onderhoud en beheer van leidingen.

c. De in sub a genoemde werken en werkzaamheden zijn toelaatbaar, indien en voorzover geen onevenredige aantasting van de belangen van de leidingen

en/of energievoorziening ontstaat of kan ontstaan.

Artikel 19 Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd

voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

19.2 Bouwregels

19.2.1 Algemeen

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen waarbij sprake is van het verrichten van bodemingrepen dieper dan 30 cm en een oppervlakte

groter dan 100 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in

voldoende mate is vastgesteld;

b. indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden

verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de

bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die

op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch deskundige; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de

archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het

onder b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

19.2.2 Uitzondering bouwregels

Het bepaalde onder 19.2.1, sub a geldt niet indien:

a. op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte met maximaal 100 m2 wordt uitgebreid en de bestaande



fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.

19.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van

gronden, indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten

aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

19.4.1 Vergunningplicht

Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde,

of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m over een oppervlakte van meer dan 100 m2;

b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 100 m2 , waartoe worden gerekend woelen, mengen,

diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het

aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen;

c. het verlagen van het waterpeil;

d. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

e. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;

f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

g. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

waarbij geldt dat de vergunningplicht voor sub b tot en met j geldt voor werkzaamheden dieper dan 30 cm onder het maaiveld en voor een oppervlakte van meer dan

100 m2.

19.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 19.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van

bestaande bestratingen en beplantingen en van kabels en leidingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;

c. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is

verleend;

d. voor werken en werkzaamheden in het kader van het bouw- en woonrijp maken van het stedenbouwkundig plan voor het plangebied zoals opgenomen in

bijlage 4;

e. ingeval op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de Erfgoedwet van toepassing zijn.

19.4.3 Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de onder 19.4.1 genoemde omgevingsvergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

a. de omgevingsvergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit

een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de

gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. Indien het rapport

daartoe aanleiding geeft dient zonodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare

informatie afdoende is vastgesteld.

19.4.4 Voorwaarden aan omgevingsvergunning

a. Overeenkomstig het in artikel 2.22 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalde kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor

het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden onder beperkingen verlenen en kunnen zij voorschriften aan de

omgevingsvergunning verbinden, waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de

bodem kunnen worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen; of

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het

bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 19.4.1 winnen zij advies in bij een archeologisch

deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de

archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

19.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische Verwachtingswaarde 1' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van nader archeologisch

onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische

begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologische Verwachtingswaarde 1' te wijzigen in 'Waarde - Archeologie', indien uit nader archeologisch onderzoek

blijkt dat ter plaatse behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn.

 

Artikel 20 Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische Verwachtingswaarde 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd

voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

20.2 Bouwregels

20.2.1 Algemeen



Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel bouwen waarbij sprake is van het verrichten van bodemingrepen dieper dan 30 cm en een

oppervlakte groter dan 2500 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag

betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld;

b. indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden

verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de

bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die

op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch deskundige; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de

archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het

onder b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

20.2.2 Uitzondering bouwregels

Het bepaalde onder 20.2.1 sub a geldt niet indien:

a. op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte met maximaal 2.500 m2 wordt uitgebreid en de bestaande

fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.

20.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van

gronden, indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten

aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

20.4.1 Vergunningplicht

Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde,

of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;

b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 2500 m2 , waartoe worden gerekend woelen, mengen,

diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het

aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen;

c. het verlagen van het waterpeil;

d. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

e. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;

f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

g. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

waarbij geldt dat de vergunningplicht voor sub b tot en met h geldt voor werkzaamheden dieper dan 30 cm onder het maaiveld en voor een oppervlakte van meer

dan 2500 m2.

20.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 20.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van

bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;

c. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning onderdeel

aanleg in dit kader is verleend;

d. ingeval op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de Erfgoedwet van toepassing zijn.

20.4.3 Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de onder 20.4.1 genoemde omgevingsvergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

a. de omgevingsvergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit

een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de

gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. Indien het rapport

daartoe aanleiding geeft, dient zonodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarde van het terrein in andere

beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

20.4.4 Voorwaarden aan omgevingsvergunning

a. Overeenkomstig het in artikel 2.22 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalde kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor

het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden onder beperkingen verlenen en kunnen zij voorschriften aan de

omgevingsvergunning verbinden, waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de

bodem kunnen worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen; of

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het

bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 20.4.1 winnen zij advies in bij een archeologisch

deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de

archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.



20.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van nader archeologisch

onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische

begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2' te wijzigen in ''Waarde - Archeologie' indien uit nader archeologisch onderzoek blijkt

dat ter plaatse behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 21 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 22 Algemene bouwregels

22.1 Bouwregels bij overschrijden van de bouwgrenzen

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de bouwgrenzen is niet van toepassing op:

a. toegangsbruggen en funderingen, waarbij de grens van de weg niet mag worden overschreden;

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden voor ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van

de bouwgrens, waaraan de voorgevel gelegen is, niet meer dan 12 cm bedraagt en daarbij de grens van de weg niet wordt overschreden;

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, bloemenkozijnen, balkons, galerijen en luifels, mits zij de bouwgrens, waaraan de voorgevel

gelegen is, met niet meer dan 50 cm overschrijden en niet lager zijn aangebracht dan:

1. 4,20 m boven een rijbaan of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een rijbaan;

2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de genoemde strook;

d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens met niet meer dan 1 m overschrijden en daarbij de grens van de

weg niet wordt overschreden;

e. goten en ondergrondse afvoerleidingen en inrichtingen voor de verzameling van water en rioolstoffen;

f. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in geen enkele stand de bouwgrens, waaraan de voorgevel gelegen

is, met meer dan 1 m overschrijden en voor zover zij de grens van de weg niet overschrijden en niet lager zijn geplaatst dan 4,20 m boven de hoogte van de

rijbaan.

22.2 Afwijkingsbevoegdheden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 22.1 voor het overschrijden van bouwgrenzen met, voor zover niet nader

aangegeven, ten hoogste 2,00 m, indien het betreft:

a. overbouwingen ten dienste van de verbinding van twee bouwwerken, mits de bouwwerken, voor wat de hoogte boven de weg betreft, voldoen aan het

bepaalde in artikel 22.1 sub c;

b. toegangsbruggen en funderingen, die de grens van de weg overschrijden;

c. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen, die de naar de weg gekeerde

bouwgrens met meer dan 12 cm overschrijden, dan wel die de grens van de weg overschrijden;

d. gevels en kroonlijsten en overstekende daken, die de naar de weg gekeerde bouwgrens met meer dan 1 m overschrijden, met inachtneming van het

bepaalde in het bepaalde in artikel 22.1 sub c;

e. bloemenkozijnen, balkons en galerijen, mits zij bij overschrijding van de weggrens voldoen aan het bepaalde in artikel 22.1 sub c;

f. luifels, reclamezuilen (bouwwerken, geen gebouwen zijnde) en draagconstructies voor reclame, mits zij bij overschrijding van de weggrens, voor wat de

hoogte boven de weg betreft, voldoen aan het bepaalde in artikel 22.1 sub c;

g. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen, die in enige stand de naar de weg gekeerde bouwgrens met ten hoogste 1,50 m overschrijden,

mits zij niet lager zijn geplaatst dan 4,20 m boven de hoogte van de rijbaan;

h. kelderingangen en kelderkoekoeken;

i. bouwwerken waarvan de bovenzijde niet hoger is gelegen dan:

1. de hoogte van de weg, voorzover de werken in de weg zijn gelegen;

2. de terreinhoogte bij voltooiing van de bouw, voorzover de werken niet in de weg gelegen zijn.

22.3 Bestaande maten

a. In die gevallen dat bestaande goot- en bouwhoogten, afstanden, oppervlakten, inhoud, van legale bouwwerken meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is

voorgeschreven, gelden deze bestaande goot- en bouwhoogten, afstanden, oppervlakten of inhoud als maximum.

b. In die gevallen dat bestaande afstanden van legale bouwwerken minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven als minimum maatvoering, gelden

deze bestaande afstanden als minimum.

Artikel 23 Algemene gebruiksregels

23.1 Verboden gebruik

Onder verboden gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval beschouwd een gebruik als:

a. staan- of ligplaats voor onderkomens;

b. opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan;

c. al dan niet tijdelijke buitenopslag voor gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen daarvan,

indien deze opslag hoger is dan 3 m of gelegen is voor de voorgevel aan de wegzijde;

d. stortplaats voor puin, mest- of afvalstoffen;

e. seksinrichting of ten behoeve van prostitutiedoeleinden.

23.2 Uitzondering van verboden gebruik



Het bepaalde in artikel 23.1 is niet van toepassing op (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de bestemmingen of het normale

onderhoud van de gronden en/of bouwwerken.

23.3 Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in artikel 23.1 ontheffing verlenen indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het

meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen gerechtvaardigd wordt.

Artikel 24 Algemene parkeerregels

24.1 Algemene parkeerregel

Het is verboden te bouwen dan wel het feitelijk gebruik van gronden en/of bestaande bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt voldaan aan de op grond van dit

artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren, stallen, laden en lossen.

24.1.1 Specifieke parkeerregels bij bouwplannen

Indien een bouwplan daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht op de bij het

bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden.

1. de bedoelde ruimte voor het parkeren of stallen van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt

geacht te zijn voldaan:

a. indien de afmetingen van bedoelde langsparkeerruimten ten minste 1,80 meter bij 6,00 meter en bij haaksparkeren ten minste 2,50 meter bij 5,00

meter bedragen;

b. parkeerruimten waarbij de begrenzing aan één of aan beide zijde(n) vaste obstakels (zoals muren) zijn, dient de afmeting minimaal 3,00 meter bij 5,00

meter te bedragen;

c. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir

grenst - ten minste 3,50 meter bij 5,00 meter bedragen;

2. indien een bouwplan daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het laden of lossen van goederen in voldoende mate ruimte zijn aangebracht op de bij

het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden.

24.1.2 Specifieke parkeerregels bij gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het feitelijk gebruik van gronden en/of bestaande bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat betreft de toename in parkeer- of

stallingsbehoefte, in voldoende mate ruimte zijn aangebracht op die gronden of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden.

1. de bedoelde ruimte voor het parkeren of stallen van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt

geacht te zijn voldaan:

a. indien de afmetingen van bedoelde langsparkeerruimten ten minste 1,80 meter bij 6,00 meter en bij haaksparkeren ten minste 2,50 meter bij 5,00

meter bedragen;

b. parkeerruimten waarbij de begrenzing aan één of aan beide zijde(n) vaste obstakels (zoals muren) zijn, dient de afmeting minimaal 3,00 meter bij 5,00

meter te bedragen;

c. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir

grenst - ten minste 3,50 meter bij 5,00 meter bedragen;

2. indien het wijzigen van het feitelijk gebruik van gronden en/of bestaande bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat betreft de toename in de

behoefte aan laad- en losruimte, in voldoende mate ruimte zijn aangebracht op die gronden of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde

gronden.

24.2 Afwijking van de parkeerregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 24.1. Burgemeester en wethouders nemen hierbij onder andere

in overweging of:

a. het bouwplan feitelijk en/of economisch gezien redelijkerwijs zodanig kan worden aangepast dat alsnog wordt voldaan aan de parkeerregels;

b. het belang dat met het voldoen aan de parkeerregels is gediend niet onevenredig wordt aangetast;

c. er op andere wijze in de benodigde parkeer-, stallings-, laad- of losruimte wordt voorzien.

24.3 Specifieke gebruiksregels

Ruimte(n) voor het parkeren of stallen van motorvoertuigen, bromfietsen en fietsen, voor zover de aanwezigheid van deze ruimten krachtens deze parkeerregels is

geëist, dient te allen tijde voor dit doel beschikbaar te blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik.

Artikel 25 Algemene aanduidingsregels

25.1 Overige zone - gemaal

25.1.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gemaal' zijn, behalve de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het

woon- en leefmilieu in verband met de nabijheid van een rioolgemaal.

25.1.2 Specifieke gebruiksregels

In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen zijn op de in artikel 25.1.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare

objecten toegestaan.

25.1.3 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 25.1.2 voor het toestaan van nieuwe beperkt kwetsbare

objecten, mits ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

25.1.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van verwijderen van de op de verbeelding opgenomen aanduiding 'overige zone - gemaal', mits

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een rioolgemaal definitief is beëindigd.

25.2 Veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation

25.2.1 Aanduidingsomschrijving



De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation' zijn, behalve de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor

de bescherming van het woon- en leefmilieu in verband met de nabijheid van een gasdrukmeet- en regelstation.

25.2.2 Specifieke gebruiksregels

In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen zijn op de in artikel 25.2.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare

objecten toegestaan.

25.2.3 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 25.2.2 voor het toestaan van nieuwe beperkt kwetsbare

objecten, mits ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

25.2.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van verwijderen van de op de verbeelding opgenomen aanduiding 'veiligheidszone -

gasdrukmeet- en regelstation', mits het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een gasdrukmeet- en regelstation definitief is beëindigd.

Artikel 26 Algemene afwijkingsregels

26.1 Afwijkingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan voor:

a. het oprichten van bouwwerken voor algemeen nut (zoals abri's, telefooncellen, transformatorhuisjes, gasregel- en drukstations, conmatics), mits de

inhoud van elk van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 75 m3 en de bouwhoogte ervan niet meer bedraagt dan 4 m;

b. het overschrijden van de regels inzake goothoogte, bouwhoogte, nettovloeroppervlakte en oppervlakte van gebouwen, met niet meer dan 10%;

c. het overschrijden van de regels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 10%;

d. het in geringe mate aanpassen van enig onderdeel van het plan, zoals een bebouwingsgrens, indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt, dat

deze aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan gewenst of noodzakelijk is, waarbij de grenzen met niet meer dan 3 m

worden verschoven;

e. het oprichten van masten ten behoeve van mobiele (beeld)telefonie en zendmasten tot een bouwhoogte van maximaal 15 m.

26.2 Criteria

Een omgevingsvergunning voor een afwijking als bedoeld in artikel 26.1 kan slechts worden verleend indien zich daartegen geen dringende redenen verzetten en

indien het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt aangetast.

Artikel 27 Algemene wijzigingsregels

27.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen ten behoeve van:

1. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals een bestemmingsgrens of een bouwgrens te veranderen, indien bij

definitieve uitmeting of verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwezenlijking van het plan gewenst of noodzakelijk is en de

bestemmingsgrens niet meer dan 5 m en de bouwgrens niet meer dan 10 m worden verschoven;

2. het oprichten van gebouwen van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes en gemaalgebouwtjes met een inhoud van maximaal 100 m3 en een goothoogte

van maximaal 4 m;

3. het enigszins anders situeren en/of begrenzen van bouwvlakken, indien dit ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan nodig mocht blijken, een en

ander, mits de vorm slechts in geringe mate wordt gewijzigd en de oppervlakte van het desbetreffende bouwvlak met niet meer dan 20% afwijkt.

Artikel 28 Algemene procedureregels

Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan het opleggen van nadere eisen of een omgevingsvergunning voor een afwijking of wijzigingsregel wordt

de procedure als bedoeld in artikel 27.1 of 27.2 gevolgd.

28.1 Afwijking van de regels en nadere eisen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het bestemmingsplan. De procedureregels, zoals bepaald in de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht, zijn van toepassing op de afwijkingsregels.

28.2 Wijziging (conform artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening)

Bij de voorbereiding van een besluit tot wijziging, opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene

wet bestuursrecht van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 29 Overgangsrecht

29.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen

wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

29.2 Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 28.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk

als bedoeld in lid 28.1 met maximaal 10%.



29.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 29.1 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.

29.4 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.

29.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 29.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik,

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

29.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 29.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

29.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 29.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen

van dat plan.

Artikel 30 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Kern Zieuwent 2015' van de gemeente Oost Gelre.

Bijlagen

Bijlage 1 Lijst aan huis gebonden bedrijven

Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 3 Lijst van horeca-activiteiten

Bijlage 4 Invulling plangebied Welkoop Zieuwent



Toelichting

Plattegrond met OSM achtergrond

Op de voorpagina is weergegeven een plattegrond met op de door u gekozen locatie een marker. De plattegrond
is een kaart van Open Street Maps (OSM). Een kaart die door een wereldwijde community opgebouwd en
onderhouden wordt. OSM is zeer gedetailleerd, compleet met straatnamen, huisnummering en symbolen die
verschillende kenmerken aangeven in de buurt van de gekozen locatie.

Gebouwenadministratie gemeente

Kenmerken van de aangevraagde locatie op basis van gegevens vanuit de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG). Bron Burgerlijke gemeente waar het aangevraagde gebouw in ligt. Dagelijkse actualisatie.

Identificatie gebouw Identificatienummer van het gebouw.

Type Omschrijving gebouw van de gekozen locatie.

Gebouw status De status van het gebouw.

Oppervlakte grondvlak Oppervlakteberekening van het grondvlak van het gebouw.

Bouwjaar Oorspronkelijk bouwjaar van het gebouw.

Aantal verblijfsobjecten Aantal woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte
eenheden.

Aantal gebruiksdoelen Aantal gebruikscategorieën in het gebouw.

 

Identificatie gekozen
verblijfsobject ¹

Identificatienummer van het verblijfsobject.

Status Status van het verblijfsobject.

Gebruiksdoel Functie van het verblijfsobject.

Vloeroppervlak Totaal vloeroppervlak in m2 van het verblijfsobject.

Adresgegevens Volledige adres van het verblijfsobject.

¹ Indien geen verblijfsobject bekend is op de aangevraagde locatie, dan wordt deze rubriek niet getoond.

Ruimtelijke plannen

Sinds 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht hun ruimtelijke plannen digitaal te publiceren, conform de
IMRO codering. Planviewer heeft via de bronhouder een kopie van ieder gepubliceerd plan in de database. De
database wordt dagelijks bijgewerkt. Op basis van die gegevens worden Bestemmingsrapporten gemaakt. Een
Bestemmingsrapport is een uittreksel van een ruimtelijk plan specifiek voor een bepaald adres. Er zijn de
volgende types ruimtelijke plannen: bestemmingsplan, omgevingsvergunning, wijzigingsplan, projectbesluit,
gerechtelijke uitspraak, beheersverordening, uitwerkingsplan, inpassingsplan, provinciale verordening,
voorbereidingsbesluit, en reactieve aanwijzingen exploitatieplan.

Gerelateerde online producten van Planviewer

Bestemmingsrapport een handzame PDF dat informatie geeft over de bestemmingsplan regels van een

Bestemmingsrapport

Kenmerk Dorpsstraat 34, 7136LM Zieuwent

Datum 18-10-2021

Planviewer BV | Utrechtsestraat 61 , 6811 LW Arnhem | 088-7006060 | info@planviewer.nl | www.planviewer.nl



specifieke locatie. Dit afgebeeld op een kaart op schaal met legenda, waardoor de situatie duidelijk wordt
en welke bestemming het gekozen object heeft.
Percelenrapport een PDF met de kadastrale grenzen van het aangevraagde perceel plus een overzicht van
de directe omgeving.
Eigenarenrapport een PDF dat informatie geeft over de kadastrale eigenaar. Bron Kadaster.
Hypotheekrapport een PDF met informatie over inschrijvingen van hypotheken en/of beslagen. Bron
Kadaster.

Disclaimer en privacy statement

Disclaimer

Met de afname tot en het gebruik van dit product stemt u als afnemer in met de volgende voorwaarden:

Planviewer B.V. zal zich inspannen om de in dit rapport verstrekte informatie steeds zo juist en volledig
mogelijk te presenteren.
Planviewer B.V. kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.
Planviewer B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de afnemer van het product lijdt als
gevolg van het gebruik van dit product verstrekte informatie.
De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beoordeling van resultaten.

Privacy

Planviewer B.V. respecteert de privacy van de afnemers van het product. Hoewel de grootste nauwkeurigheid
wordt betracht kan Planviewer B.V. niet aansprakelijk worden gesteld als informatie door derden
wederrechtelijk wordt verkregen.

Bestemmingsrapport

Kenmerk Dorpsstraat 34, 7136LM Zieuwent

Datum 18-10-2021

Planviewer BV | Utrechtsestraat 61 , 6811 LW Arnhem | 088-7006060 | info@planviewer.nl | www.planviewer.nl











Energielabel woningen
Registratienummer
659783484

Datum registratie
22-12-2022

Geldig tot
20-12-2032

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel G

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Pastoor Zanderinkstraat 3 

7136LR Zieuwent

BAG-ID: 1586010000031777

Detailaanduiding Bouwjaar 1956

Compactheid 2,69

Vloeroppervlakte 101 m²

Woningtype

Vrijstaande woning

Opnamedetails

Naam

D Meijerink

Examennummer

5515241

Certificaathouder

Energiewacht locatie Enschede

Inschrijfnummer

SKW.012435

KvK-nummer

76591042

Certificerende instelling

SKW Certificatie BV

Soort opname

Basisopname



Energielabel woningen

Toelichting bij dit energielabel
Voor uw woning is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de

woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A     het beste++++

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 433,19 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 79,31 kg CO /m²2 per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een

compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie – denk aan

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen – vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hernieuwbare energie

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen.

Hoe is het energielabel berekend? Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur – zoals tv, wasmachine en koelkast – telt niet mee.

Dit is omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening.

433,19 kWh/m² per jaar

G F

380

E

335

D

290

C

250

B

190

A

160

A+

105

A++

75

A+++

50

A++++

0

Warmtebehoefte

in de wintermaanden

Voldoet aan de Standaard

voor woningisolatie?

ja nee

De warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende

warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 335,21 kWh per vierkante

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 111 kWh per vierkante meter

vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel

gevallen klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveer

50 graden in de woning, zoals warmtepompen.

Risico op hoge

binnentemperaturen

in de zomermaanden

Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is hoog. Maatregelen zoals

buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge

binnentemperaturen.

Aandeel hernieuwbare

energie

Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 0.0%. Hernieuwbare energie is

afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Indicatie

energierekening

Prijspeil 2022

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare

woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning

ook door uw gedrag beïnvloed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en

veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabel daarom

onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoog.

Laag

Gemiddeld

Hoog

G

€290

€400

€525

F

€285

€390

€515

E

€280

€385

€505

D

€270

€365

€485

C

€255

€345

€455

B

€240

€320

€415

A

€210

€290

€390

A+

€190

€275

€370

A++

€185

€265

€360

A+++

€175

€250

€340

A++++

€170

€245

€330
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Kenmerken en maatregelen
Op de voorkant van dit energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de

volgende pagina’s vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende

maatregelen u nog kunt treffen. Bij de toelichting over isolatie, staat telkens een streefwaarde. Deze streefwaarde geeft aan naar welk

isolatieniveau u kunt streven als u wilt gaan isoleren. Als u alle bouwdelen isoleert tot de streefwaarde, dan hoeft u in de toekomst niet nog een

keer te isoleren en wordt de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gerealiseerd. Door het voldoen aan de Standaard zorgt u ervoor dat

uw woning op de toekomst is voorbereid.

Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie

van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord

toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit

- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren.

Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt,

behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

Isolatie

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een

R -waarde. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de

warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de oppervlakte van een gevel, hoe meer

effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van

het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven.

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woningen is er vaak

sprake van een niet-geïsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding,

goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het na-isoleren van de spouw wordt een matige

isolatiewaarde gehaald (R  = 1,0 tot 1,7 m²K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie

aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook

duurder.

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geïsoleerd. Het is dan verstandig om de gevels

direct goed te isoleren. Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (R

C C

2

C

C 6,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Noord

Opp. RC0 6

20,5 m² 0,35

7,4 m² 0,19

Oost

Opp. RC0 6

30,7 m² 0,35

Zuid

Opp. RC0 6

29,7 m² 0,35

6,1 m² 0,19

West

Opp. RC0 6

20,3 m² 0,35

8,5 m² 0,19

Onbekend

Opp. RC0 6

5,0 m² 0,35

3,0 m² 0,19

2,7 m² 0,19
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1 Gevels (vervolg)

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: gevelisolatie

In uw woning is (een deel van) de gevel nog niet geïsoleerd. Met gevelisolatie kunt u de energieprestatie

van uw woning verbeteren.

3 Daken Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook

beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een R -waarde. Hoe hoger de

R -waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning

in de winter. Met dakisolatie blijft vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak,

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede dakisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Afhankelijk van het type dak, schuin dak met

pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik

van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw

dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan direct de isolatie mee, en isoleer het dak meteen

richting de streefwaarde (R

C

C

2

C 8,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Noord

Opp. RC0 8

9,6 m² 0,22

4,9 m² 0,22

Zuid

Opp. RC0 8

9,6 m² 0,22

Onbekend

Opp. RC0 8

31,1 m² 0,35

11,2 m² 0,35

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: dakisolatie

In uw woning is (een deel van) het dak nog niet geïsoleerd. Door toepassing van dakisolatie, kunt u de

energieprestatie van uw woning verbeteren.
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4 Vloeren Hiermee worden vloeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvloeren

met of zonder kruipruimte eronder, maar ook vloeren boven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van

vloeren wordt uitgedrukt in een R -waarde. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatiewaarde.

Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de

oppervlakte van een vloer, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de

energetische kwaliteit van uw woning.

Door goede vloerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Goede vloerisolatie verhoogt het comfort in de woning.

De woning houdt de warmte beter vast en de vloer voelt minder koud aan. Het gaat hierbij niet alleen

om begane grondvloeren, maar ook om vloeren boven een onderdoorgang.

Hebt u een vloer boven een kelder, een kruipruimte met een vrije ruimte onder de balken van minimaal

35 cm, of een vloer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd worden.

Bij de kruipruimte is het dan belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffolie om te

voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vloeren op de volle grond of boven een lage

kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvloer geïsoleerd worden.

Als u uw vloer gaat isoleren, is het verstandig om meteen goed te isoleren. Isoleer daarom meteen

richting de streefwaarde (R

C C

2

C 3,5 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Vloeren

Opp. RC0 3,5

28,1 m² 0,15

22,4 m² 0,15

5,8 m² 0,15

3 m² 0,15

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: vloerisolatie

In uw woning is (een deel van) de vloer nog niet geïsoleerd. Met vloerisolatie kunt u de energieprestatie

van uw woning verbeteren.
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5 Ramen Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk

aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De

isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de U -waarde. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de

isolatie is. HR  -glas en triple-glas hebben een lage U -waarde en houden de warmte beter in de

woning dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning,

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Door goed isolerend glas, zoals HR  -glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning

minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO .

Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en

geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid

van buiten.

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één

keer goed te isoleren. Kies dan meteen voor een oplossing die richting de streefwaarde gaat (U   van

1,0 W/m²K).

W W

++
W

++

2

W

Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
W W

Noord

Opp. UW0 7

3,2 m² 2,9

0,4 m² 5,1

0,4 m² 5,1

0,4 m² 5,1

0,1 m² 5,1

Oost

Opp. UW0 7

4,2 m² 2,9

1,9 m² 5,1

1,0 m² 2,9

1,0 m² 5,1

0,3 m² 2,9

Zuid

Opp. UW0 7

2,8 m² 2,9

0,6 m² 5,1

0,4 m² 5,1

West

Opp. UW0 7

1,9 m² 5,1

1,8 m² 2,9

1,0 m² 5,1

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: ramen met HR  -glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas

In uw woning zijn (een deel van) de ramen nog niet geïsoleerd. Door toepassing van HR  -glas,

vacuümglas of triple (3-voudig) glas, kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren.

++

++
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6 Buitendeuren Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur.

Deuren met veel glas tellen voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van de isolatiewaarde

van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde

van buitendeuren wordt uitgedrukt in de U -waarde. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Een geïsoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning.

Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Ook verhoogt een goed geïsoleerde deur het comfort

in de woning. Belangrijk bij de plaatsing van een deur is dat deze in een geïsoleerd kozijn wordt gezet.

Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht.

Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een geïsoleerde buitendeur die richting de

streefwaarde gaat (U  van

d d

2

d 1,4 W/m²K).

Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
d d

Oost

Opp. Ud0 4

1,1 m² 3,4

Zuid

Opp. Ud0 4

1,4 m² 3,4

West

Opp. Ud0 4

2,0 m² 3,4

Onbekend

Opp. Ud0 4

1,9 m² 2,7

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: geïsoleerde buitendeur(en)

In uw woning zijn (een deel van) de buitendeuren nog niet geïsoleerd. Met een geïsoleerde buitendeur

kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren.

LET OP! Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van
een woning
Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een

warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid

van de woning in orde zijn. De luchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte

verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij

de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken,

ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar

aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de

verwarming hoger en dat kost energie.

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht.

Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) frisse lucht binnen krijgen. Ventilatie is

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie

van de woning – en met name bij het dichten van naden en kieren – ook aandacht aan voldoende

ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van

winddrukgeregelde roosters of een ventilatie-unit met warmteterugwinning.
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Installaties

7 Verwarming In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen

voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig

zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt.

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp.

HR-107 ketel 101.4 m²

Maatregel: energiezuinig verwarmingstoestel voor verwarming en/of warm water

Is uw verwarmingsinstallatie aan vervanging toe? Dan kunt u het beste kiezen voor een energiezuinig

en duurzaam systeem. Hieronder staat een aantal voorbeelden van energiezuinige systemen, ze

variëren in hoe ze gebruik maken van duurzame energiebronnen. Elektriciteit als energiedrager is op

dit moment ten dele duurzaam (een mix van groen en grijs), maar is op termijn duurzamer te maken.

HR107-ketel

Met een zuinige combiketel voor verwarming en warm water, zoals een HR107-combiketel, kan het

gasverbruik flink dalen. Let bij het vervangen van de cv-ketel ook op de thermostaat. Een slimme

thermostaat met bewegingssensor en temperatuurregeling per kamer, helpt om energiezuiniger te

verwarmen. Een nadeel van HR107-ketels is dat deze werken op aardgas. In Nederland willen we

in de toekomst van het gebruik van aardgas af, omdat dit een fossiele brandstof is.

Hybride warmtepomp

Wilt u uw woning verwarmen met minder aardgas, dan kan dat met een hybride warmtepomp.

Deze bestaat uit een combinatie van een (bestaande) cv-ketel op aardgas en een warmtepomp op

elektriciteit. De warmtepomp zorgt het grootste deel van de tijd voor warmte in de woning. De

cv-ketel springt alleen bij als het buiten erg koud is en zorgt voor warm water in de woning. Een

hybride warmtepomp is een prima tussenstap als uw woning goed, maar nog niet zeer goed, is

geïsoleerd. En dus nog niet volledig klaar is voor aardgasvrij wonen.

Warmtepomp

Met een volledig elektrische warmtepomp heeft u geen aardgasaansluiting meer nodig voor

verwarming van uw woning. Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de

onuitputtelijke bronnen zoals lucht, bodem of grondwater, en hebben in vergelijking met

elektrische kachels een hoog rendement. Een warmtepomp kan de woning verwarmen en warm

water leveren. Doordat de warmtepomp werkt met een lage verwarmingstemperatuur, is deze

alleen geschikt voor zeer goed geïsoleerde woningen. Hij wordt gecombineerd met vloer- of

wandverwarming, convectoren of met radiatoren met voldoende capaciteit voor

verwarmingswater met een lage temperatuur.

Biomassaketel

Ook met een biomassaketel bent u volledig van het aardgas voor verwarming af. In plaats van

aardgas gebruikt u houtpellets om te verwarmen en warm water te maken. Houtpellets zijn geperste

houtkorrels. Ook kunnen in een biomassaketel houtsnippers (chips) of hele houtblokken worden

verbrand. Bij de verbranding ontstaat wel fijnstof. Dit kan overlast in de omgeving veroorzaken.
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7 Verwarming (vervolg) Warmtenet

Nog een alternatief waarbij geen aardgasaansluiting voor verwarming van uw woning nodig is, is

een warmtenet. Dit heet ook wel stadsverwarming. Bij dit systeem wordt er direct warmte geleverd

aan de woning. Door buizen die onder de grond liggen, gaat het warme water naar de woningen,

waar het via een warmtewisselaar gebruikt wordt voor verwarming en warm water. Het afgekoelde

water gaat weer terug naar de verwarmingscentrale die het dan weer opwarmt. Hier wordt warmte

gemaakt van overgebleven warmte van industrieën, afvalverbranding en afvalwater, biomassa,

geothermie of oppervlaktewater. De warmte die aan de woning geleverd wordt kan van een hoge

of een lage temperatuur zijn, dat verschilt per warmtenet. Als het warmtenet warmte van een lage

temperatuur levert, dan is het van belang dat uw woning goed geïsoleerd is, en dat de radiatoren, 

convectoren en/of vloerverwarming geschikt zijn voor verwarmingswater met een lage temperatuur.

Liggen er al warmtenetten in uw stad of dorp? Of zijn er plannen om deze in de toekomst aan te

leggen? Overweeg dan om op dat net aan te sluiten. In afwachting van de definitieve plannen kunt

u al wel aan de slag met het verbeteren van de isolatie en het ventilatiesysteem in de woning.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

8 Warm water De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestellen in uw

woning aanwezig zijn.

Warmwatertoestellen Douche met warmteterugwinning

Combitoestel Niet aanwezig

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater

Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de

douche en/of combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwaterinstallatie. Om de warmte uit

het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloop-

douche een warmtewisselaar geplaatst.

Maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat

uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boilervat waarin het door de zon

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad-

en douchewater verwarmen. Een zonneboiler levert in de zomer bijna al het warme water. In de winter

lukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm water. Als de installatie groot

genoeg is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen

zonnewarmte kan dan ook worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

10 Ventilatie Ventilatie is belangrijk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht

hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen

mechanisch ventilatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of

door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het

toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventilator zijn, of

een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht

teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning.

Type ventilatiesysteem

Warmte-

terugwinning

Wisselstroom-

ventilator

Aangesloten

oppervlakte

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of

roosters

Nee Nee 101.4 m²
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Maatregel: energie-efficiënt ventilatiesysteem

Ventilatie van de woning is nodig voor een gezond binnenklimaat, maar kost ook energie. Het is daarom

verstandig om te zorgen voor een ventilatiesysteem dat voldoende ventileert én energiezuinig is.

Hieronder vindt u voorbeelden van dergelijke systemen.

Vraag-gestuurde mechanische afzuiging

Bij een vraag-gestuurd mechanisch ventilatiesysteem zuigt een ventilatie-unit lucht af uit de keuken,

badkamer en toilet. CO -sensoren in de woonkamer en slaapkamers, en een luchtvochtigheids-

sensor in de badkamer, meten continu de luchtkwaliteit. Ze bepalen op basis daarvan hoeveel lucht

er moet worden afgevoerd. Op deze manier wordt de woning altijd voldoende geventileerd.

Op momenten dat er niemand aanwezig is, schakelt het systeem naar een lagere stand, waardoor

het energiegebruik verlaagd wordt.

2

Ventilatie met warmteterugwinning

Een andere manier om energiezuiniger te ventileren, is door een ventilatiesysteem met warmte-

terugwinning toe te passen: per kamer of als systeem voor de hele woning. Zo’n systeem heeft

twee ventilatoren. Eén ventilator zorgt dat er schone lucht de woning inkomt, de andere ventilator

regelt de afvoer van vervuilde lucht naar buiten. Met een warmte-terugwin-unit in het ventilatie-

systeem wordt de binnenkomende koude lucht opgewarmd met de warme lucht die naar buiten

gaat. Dat gebeurt met een warmtewisselaar.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

11 Koeling Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hieronder.

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een

slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van

een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden.

Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing.

Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte

Geen koeling n.v.t.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

12 Zonnepanelen In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt in de

oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee

opgewekt kan worden. Daarbij is de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht

op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst.

Wattpiekvermogen Oriëntatie Oppervlakte

geen zonnepanelen n.v.t. n.v.t.

Maatregel: zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Zonnepanelen -ook wel PV-panelen genoemd- zetten de energie van de zon om in elektriciteit.

Een PV-systeem bestaat uit panelen die (meestal) op een dak geplaatst worden, en een omvormer

die in de woning staat. De zonnepanelen kunnen zowel op platte als schuine daken worden geplaatst.

Plaats zonnepanelen bij voorkeur op het zuiden zodat ze zoveel mogelijk zonlicht opvangen. Maar ook

met een andere oriëntatie is een goede opbrengst te halen. Voorkom gedeeltelijke beschaduwing van

panelen - anders loopt de opbrengst terug.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl
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Disclaimer

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op

www.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit

moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op

www.verbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing.

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid,

kosten e.d., is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan

deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.
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