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Voorschriften 
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Hoofdstuk 1  Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

1.1  bestemmingsplan 

het bestemmingsplan "Hoofdwegen, 1e Partiële herziening" van de gemeente Almere, vervat in deze 

voorschriften. 

1.2  plan 

het bestemmingsplan "Hoofdwegen, 1e Partiële herziening" van de gemeente Almere, vervat in deze 

voorschriften. 

 

Artikel 2  Verwijzing 

Van toepassing zijn de voorschriften en plankaart van het bestemmingsplan "Hoofdwegen", zoals 

vastgesteld door de toenmalige Hoofddirecteur van de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders op 9 augustus 

1983 en goedgekeurd door de minister van Verkeer en Waterstaat op 22 november 1983, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 3, Herziene bepalingen.  

 

 



 
  

Gemeente Almere   
Bestemmingsplan Hoofdwegen, 1e partiële herziening   
Februari 2010  14 

  



 
  

Gemeente Almere   
Bestemmingsplan Hoofdwegen, 1e partiële herziening   
Februari 2010  15 

  

Hoofdstuk 2  Bestemming en gebruik 

 

Artikel 3  Herziene bepalingen bestemmingsplan Hoofdwegen 

3.1  Herziene bouwvoorschriften bestemming Verkeer 

 

Artikel 8 "Verkeer (V)", lid 6 (Bouwvoorschriften) onder c wordt vervangen door: 

c.   de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 

� van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grondoppervlak van niet meer dan 

1.00 m x 1.00 m ten hoogste 15 m; 

� van in oppervlakte ondergeschikte bouwdelen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

voor verkeersdoeleinden, zoals pylonen en tuien van bruggen, ten hoogste 20 m; 

� van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten hoogste 10 m. 

 

3.2  Herziene bouwvoorschriften bestemming Groendoeleinden 

 

Artikel 9 "Groendoeleinden", lid 6 (Bouwvoorschriften) onder c wordt vervangen door: 

c.   de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 

� van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grondoppervlak van niet meer dan 

1.00 m x 1.00 m ten hoogste 6 m; 

� van in oppervlakte ondergeschikte bouwdelen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

voor verkeersdoeleinden, zoals pylonen en tuien van bruggen, ten hoogste 20 m; 

� van overige bouwdelen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor 

verkeersdoeleinden, zoals bruggen, ten hoogste 7 m; 

� van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 4 m. 

 

3.3  Herziene bouwvoorschriften bestemming Bos 

 

Artikel 11 "Bos (Bos)", lid 4 (Bouwvoorschriften) onder - wordt vervangen door: 

-    de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 

� van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grondoppervlak van niet meer dan 

1.00 m x 1.00 m ten hoogste 6 m; 

� van in oppervlakte ondergeschikte bouwdelen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

voor verkeersdoeleinden, zoals pylonen en tuien van bruggen, ten hoogste 20 m; 

� van overige bouwdelen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor 

verkeersdoeleinden, zoals bruggen, ten hoogste 7 m; 

� van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 4 m. 
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