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INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

1. aanbouw:
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is aangebouwd aan 
een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, 
welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdge-
bouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan 
het hoofdgebouw;

2. aan-huis-verbonden beroep:
een beroep, dat in of bij een woonhuis met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het 
verlenen van diensten, met uitzondering van prostitutie; en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen activiteiten;

3. bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde;

4. bebouwingspercentage:
een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percen-
tage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat
maximaal mag worden bebouwd;

5. bestemmingsgrens:
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bestemmingsvlak;

6. bestemmingsvlak:
een op de kaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming;

7. bijgebouw:
een opzichzelfstaand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door 
de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 
dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofd-
gebouw;

8. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen 
of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

9. bouwgrens:
een op de kaart aangegeven lijn die niet door gebouwen mag 
worden overschreden, behoudens krachtens deze voorschrif-
ten toegelaten afwijkingen;
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10. bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan 
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

11. bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;

12. bouwvlak:
een op de kaart aangegeven, door een bouwgrens omsloten 
vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop gebouwen 
zijn toegelaten;

13. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 
enig ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de 
grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond;

14. dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

15. erf:
het bouwperceel, voorzover gelegen achter de naar de weg 
gekeerde gevel van het hoofdgebouw en verminderd met de 
oppervlakte van het hoofdgebouw;

16. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:
de mogelijkheden om gronden en daarop toegelaten bouw-
werken overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming 
te gebruiken;

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

18. geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein 
en/of een spoorweg;

19. geluidsgevoelige functies:
in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken 
dat een gebouw of terrein als geluidsgevoelig object wordt 
aangemerkt;

20. geluidsgevoelige gebouwen:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsge-
voelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet ge-
luidhinder en/of het Besluit grenswaarden binnen zones langs 
wegen en/of Besluit grenswaarden binnen zones rond 
industrieterreinen;
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21. geluidszoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom 
het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluids-
zone moet worden vastgesteld;

22. gevelbouwgrens:
de als zodanig op de kaart aangegeven bouwgrens;

23. geluidsbelasting vanwege een industrieterrein:
de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) 
op een bepaalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke 
inrichtingen en toestellen, aanwezig op het industrieterrein, het 
geluid van niet tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen 
op het terrein daaronder niet begrepen, zoals bedoeld in de 
Wet geluidhinder;

24. geluidsbelasting vanwege het wegverkeer:
de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) 
op een bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke 
wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie 
van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;

25. hogere grenswaarde:
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale 
waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objec-
ten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een 
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit grenswaarden binnen zones 
langs wegen en/of het Besluit grenswaarden binnen zones 
rond industrieterreinen;;

26. hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste 
bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

27. kaart(en):
de kaart(en) van het Bestemmingsplan Woongebied Franeker-
Zuid;

28. kampeermiddel:
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een cara-

van;
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen

voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk 
zijnde;

één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of 
gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd 
of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf;
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29. kap:
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt;

30. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:
de in bijlage 1 genoemde bedrijvigheid, dan wel een naar de 
aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen be-
drijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woon-
huis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend 
door de bewoner en de aan de bedrijvigheid bij woningen ge-
bonden medewerkers;

31. milieusituatie:
de situatie, waarbij milieuaspecten dienen te worden beoor-
deeld, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaan-
trekkende werking. In het bijzonder dient er bij de situering en 
omvang van milieubelastende functies (o.a. bedrijven) op te 
worden gelet dat de uitbreiding of nieuwvestiging van milieu-
gevoelige functies (o.a. woningen) zo weinig mogelijk wordt 
beperkt. Omgekeerd dient er bij uitbreiding of nieuwvestiging 
van milieugevoelige functies op te worden gelet dat bestaande 
milieubelastende functies zo weinig mogelijk in hun functione-
ren worden beperkt;

32. overkapping:
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte 
vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand;

33. peil:
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan 

de weg grenst:
- de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoe-

gang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct 

aan de weg grenst:
- de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoe-

gang bij voltooiing van de bouw;
c. voor het bouwen van bouwwerken in, op of over het water:

- het Normaal Amsterdams Peil minus 0,52 m;

34. plan:
het Bestemmingsplan Woongebied Franeker - Zuid van de 
gemeente Franekeradeel;

35. prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele 
handelingen voor of met een ander tegen vergoeding;
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36. seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin be-
drijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, sek-
suele handelingen worden verricht, of vertoningen van ero-
tisch-pornografische aard plaatsvinden. 
Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een 
parenclub, een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen 
een erotische-massagesalon, of een naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

37. sociale veiligheid:
een ruimtelijke situatie die overzichtelijk, herkenbaar en soci-
aal controleerbaar is;

38. straat- en bebouwingsbeeld:
een in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en 
bebouwingsbeeld, dat zich in het algemeen kenmerkt door:
- een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;
- een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebou-

wing onderling;
- een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen 

bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

39. uitbouw:
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is 
aangebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de 
vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat 
in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdge-
bouw;

40. verkeersveiligheid:
de veiligheid voor het verkeer die wordt bepaald door de mate 
van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen 
van wegen en uitritten) en de (mogelijke) effecten van bebou-
wing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van 
verkeersdeelnemers;

41. voorkeursgrenswaarde:
de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze 
rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder, het 
Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het 
Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen;

42. woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huis-
vesting van één afzonderlijk huishouden;
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43. woongebouw:
een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of ge-
deeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat met één of 
meer gemeenschappelijke toegangen en dat qua uiterlijke ver-
schijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

44. woonhuis:
een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer 
naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen 
woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als 
een eenheid beschouwd kan worden;

45. woonsituatie:
een situatie waarbij, mede door de situering van om de woon-
functie liggende functies en bebouwing, in ieder geval sprake 
is van een redelijke daglichttoetreding, een redelijke mate van 
uitzicht en voldoende privacy, alsmede van afwezigheid van 
hinder.
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Artikel 2: Wijze van meten

Bij onduidelijkheden of interpretatieverschillen betreffende de 
wijze van meten is de uitleg van NEN2580 (oppervlakten en in-
houden van gebouwen, termen en definities en bepalingsmetho-
den) bepalend.

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

1. de (bouw)hoogte / de nokhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, on-
dergeschikte bouwdelen als antennes, liftkokers, schoorste-
nen, luchtkokers, lichtkappen, en naar de aard daarmee gelijk 
te stellen bouwdelen niet meegerekend;

2. de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druip-
lijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructie-
deel, ondergeschikte bouwdelen als goten van dakkapellen 
niet meegerekend;

3. de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

4. de oppervlakte van een bouwwerk:
de buitenwerkse verticale projectie van het bouwwerk, waarbij 
de bovengrondse bouwdelen vanaf 1,00 m boven peil worden 
meegerekend, uitgezonderd ondergeschikte bouwonderdelen 
zoals goten en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouw-
onderdelen met een maximale oversteek van 75 cm;

5. de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buiten-
zijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en 
de buitenzijde van daken en dakkapellen;

6. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:
de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de 
zijdelingse perceelgrens.
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BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 3: Woondoeleinden 1

3. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor woondoeleinden 1 aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een 

aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten;

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen, woonstraten en paden;
d. parkeervoorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
g. water;
met de daarbijbehorende:
h. tuinen, erven en terreinen;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3. 2. Bouwvoorschriften

3. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende 
bepalingen:

a. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het bebouwingspercentage van een bouwvlak zal per 

bouwperceel niet meer bedragen dan het op de kaart in het 
bouwvlak als zodanig aangegeven percentage.

3. 2. 2. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende 
bepalingen:

a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden ge-
bouwd;

b. voorzover op de kaart in het bouwvlak een gevelbouwgrens is 
aangegeven, zal de naar de weg gekeerde gevel van een 
hoofdgebouw in de gevelbouwgrens worden gebouwd;

c. het aantal te bouwen hoofdgebouwen zal per bouwvlak ten 
hoogste het op de kaart in het bouwvlak aangegeven aantal 
bedragen; 

d. de afstand van een hoofdgebouw c.q. blok van aaneenge-
bouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens zal 
ten minste 3,00 m bedragen;

e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m 
bedragen;

f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 10,00 
m bedragen.
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3. 2. 3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen gelden de volgende bepalingen:

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten 
minste 3,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van 
het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan worden ge-
bouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijge-
bouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoog-
ste 50 m² bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijge-
bouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoog-
ste 50% van het erf  bedragen;

d. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een aangebouwd 
bijgebouw zal ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de 
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt ge-
bouwd, plus 0,25 m, met dien verstande dat de goothoogte 
van een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw niet 
meer mag bedragen dan 4,00 m;

e. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 
3,00 m bedragen;

f. de bouwhoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 6,00 m be-
dragen;

g. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen.

3. 2. 4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen of 
overkappingen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedra-
gen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of over-
kappingen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

3. 3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een 
goede woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, na-
dere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebou-
wing.

3. 4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling 
verlenen van:
a. het bepaalde in lid 3.2.2. sub b en toestaan dat de naar de 

weg gekeerde gevel van een hoofdgebouw achter de gevel-
bouwgrens wordt gebouwd; 
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b. het bepaalde in lid 3.2.2. sub c en toestaan dat het aantal te 
bouwen hoofdgebouwen wordt vergroot, mits:
- er afstemming plaatsvindt met het gemeentelijke, door de 

provincie geaccordeerde Woonplan;
c. het bepaalde in lid 3.2.2. sub d en toestaan dat de afstand van 

een hoofdgebouw c.q. een blok van aaneengebouwde hoofd-
gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind;

d. het bepaalde in lid 3.2.2. sub e en toestaan dat de goothoogte 
van een hoofdgebouw wordt verhoogd tot ten hoogste 6,5 m, 
mits:
- de vrijstelling uitsluitend wordt toegepast voor de gronden, 

die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “vrijstel-
lingsbevoegdheid ex artikel 3.4. sub d”;

e. het bepaalde in lid 3.2.3. sub a en toestaan dat een aan- of uit-
bouw, bijgebouw of overkapping minder dan 3,00 m achter, 
dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw wordt gebouwd.

3. 5. Gebruiksvoorschriften

3. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

3. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 3.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

een aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsma-
tige activiteiten, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke be-

gane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op 
een bouwperceel;

2. meer bedraagt dan 50 m²;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

detailhandel;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

seksinrichtingen;
e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-

delen.

3. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 3.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

3. 6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3.5.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.
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Artikel 4: Woondoeleinden 2

4. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een 

aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten;

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen, woonstraten en paden;
d. parkeervoorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
g. water;
met de daarbijbehorende:
h. tuinen, erven en terreinen;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4. 2. Bouwvoorschriften

4. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende 
bepalingen:

a. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het bebouwingspercentage van een bouwvlak zal per 

bouwperceel niet meer bedragen dan het op de kaart in het 
bouwvlak als zodanig aangegeven percentage.

4. 2. 2. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende 
bepalingen:

a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden ge-
bouwd;

b. voorzover op de kaart in het bouwvlak een gevelbouwgrens is 
aangegeven, zal de naar de weg gekeerde gevel van een 
hoofdgebouw in de gevelbouwgrens worden gebouwd;

c. het aantal te bouwen hoofdgebouwen zal per bouwvlak ten 
hoogste het op de kaart in het bouwvlak aangegeven aantal 
bedragen;

d. de afstand van een hoofdgebouw c.q. blok van aaneenge-
bouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens zal 
ten minste 3,00 m bedragen;

e. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 10,00 
m bedragen.

4. 2. 3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen gelden de volgende bepalingen:
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a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten 
minste 3,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van 
het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan worden ge-
bouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijge-
bouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoog-
ste 50 m² bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijge-
bouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoog-
ste 50% van het erf  bedragen;

d. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een aangebouwd 
bijgebouw zal ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de 
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt ge-
bouwd, plus 0,25 m, met dien verstande dat de goothoogte 
van een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw niet 
meer mag bedragen dan 4,00 m;

e. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 
3,00 m bedragen;

f. de bouwhoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 6,00 m be-
dragen; 

g. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen.

4. 2. 4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen of 
overkappingen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedra-
gen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of over-
kappingen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

4. 3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een 
goede woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, na-
dere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebou-
wing.

4. 4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling 
verlenen van:
a. het bepaalde in lid 4.2.2. sub b en toestaan dat de naar de 

weg gekeerde gevel van een hoofdgebouw achter de gevel-
bouwgrens wordt gebouwd; 

b. het bepaalde in lid 4.2.2. sub c en toestaan dat het aantal te 
bouwen hoofdgebouwen wordt vergroot, mits:
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- er afstemming plaatsvindt met het gemeentelijke, door de 
provincie geaccordeerde Woonplan;

c. het bepaalde in lid 4.2.2. sub d en toestaan dat de afstand van 
een hoofdgebouw c.q. een blok van aaneengebouwde hoofd-
gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind;

d. het bepaalde in lid 4.2.3. sub a en toestaan dat een aan- of uit-
bouw, bijgebouw of overkapping minder dan 3,00 m achter, 
dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw wordt gebouwd.

4. 5. Gebruiksvoorschriften

4. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

4. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 4.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

een aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsma-
tige activiteiten, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke be-

gane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op 
een bouwperceel;

2. meer bedraagt dan 50 m²;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

detailhandel;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

seksinrichtingen;
e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-

delen.

4. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 4.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

4. 6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 4.5.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.
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a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden ge-
bouwd;

b. de oppervlakte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 200 m² 
bedragen;

c. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 10,00 
m bedragen.

5. 2. 4. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen gelden de volgende bepalingen:

a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijge-
bouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoog-
ste 50 m² bedragen;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijge-
bouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoog-
ste 50% van het erf  bedragen;

c. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een aangebouwd 
bijgebouw zal ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de 
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt ge-
bouwd, plus 0,25 m, met dien verstande dat de goothoogte 
van een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw niet 
meer mag bedragen dan 4,00 m;

d. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 
3,00 m bedragen;

e. de bouwhoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 6,00 m be-
dragen; 

f. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen.

5. 2. 5. Voor het bouwen van woongebouwen gelden de volgende 
bepalingen:

a. een woongebouw mag uitsluitend worden gebouwd voorzover 
de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
“woongebouw”;

b. de hoogte van een woongebouw zal ten hoogste de op de 
kaart in het met “woongebouw” aangeduide gebied aangege-
ven hoogte bedragen. 

5. 2. 6. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen of 
overkappingen zijnde, geldt de volgende bepaling:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappin-
gen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

5. 3. Bijzondere bepaling

Zolang en voorzover de in lid 5.2. bedoelde uitwerking niet onher-
roepelijk is, mogen bouwwerken slechts worden gebouwd, mits:
a. het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwer-

kingsplan;
b. van Gedeputeerde Staten vooraf een verklaring van geen be-

zwaar ter zake is ontvangen, tenzij:
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- Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat de uitwerking 
geen goedkeuring behoeft en gedurende de termijn van de 
terinzagelegging geen zienswijzen tegen het ontwerp-uit-
werkingsplan zijn ingebracht.

5. 4. Gebruiksvoorschriften

5. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

5. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 5.4.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
seksinrichtingen;

b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen.

5. 4. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 5.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

5. 5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 5.4.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.
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Artikel 6: Delfstofwinning

6. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor delfstofwinning aangewezen gronden zijn be-
stemd voor:
a. de winning van delfstoffen;
met de daarbijbehorende:
b. erven en terreinen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6. 2. Bouwvoorschriften

6. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge-
bouwd.

6. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, geldt de volgende bepaling:

- de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

6. 3. Gebruiksvoorschriften

6. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

6. 3. 2. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zo-
als bedoeld in lid 6.3.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af-
braak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en 
voor het storten van vuil;

b. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van 
(aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of 
vliegtuigen;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
seksinrichtingen;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen.

6. 3. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 6.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

6. 4. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 6.3.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.
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Artikel 7: Agrarische cultuurgrond

7. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor agrarische cultuurgrond aangewezen gron-
den zijn bestemd voor:
a. agrarische cultuurgrond;
met daaraan ondergeschikt:
b. groenvoorzieningen;
c. sloten en bermen;
d. paden;
e. recreatief medegebruik;
met de daarbijbehorende:
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7. 2. Bouwvoorschriften

7. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge-
bouwd.

7. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, geldt de volgende bepaling:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

7. 3. Gebruiksvoorschriften

7. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

7. 3. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 7.3.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van 
(aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of 
vliegtuigen;

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af-
braak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en 
voor het storten van vuil;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
seksinrichtingen;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen.

7. 3. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 7.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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7. 4. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 7.3.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.

7. 5. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin 
dat:
a. de bestemming “Agrarische cultuurgrond” wordt gewijzigd in 

de bestemming “Water” met de daarbijbehorende  aanvullende 
bestemming “Aandachtszone vaarweg”, zoals opgenomen in 
bijlage 2, mits:
1. deze wijziging noodzakelijk is in verband met de omlegging 

van het Van Harinxmakanaal;
2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

milieusituatie, de waterhuishouding, de ecologische en 
landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7. 6. Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een ontwerp-besluit tot wijziging op 
grond van lid 7.5. is de volgende procedure van toepassing:

a. het ontwerp-besluit tot wijziging, waarbij toepassing wordt 
gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedu-
rende 4 weken op het gemeentehuis ter inzage;

b. Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van 
te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de ge-
meente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, 
bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid 
tot het indienen van zienswijzen;

d. gedurende de in sublid a genoemde termijn kunnen 
belanghebbenden bij het college van Burgemeester en Wet-
houders schriftelijke zienswijzen indienen omtrent het ontwerp-
besluit tot wijziging.
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Artikel 8: Bos

8. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bos en bebossing;
met daaraan ondergeschikt:
b. sloten en bermen;
c. paden;
d. recreatief medegebruik;
met de daarbijbehorende:
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8. 2. Bouwvoorschriften

8. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge-
bouwd.

8. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, geldt de volgende bepaling:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

8. 3. Gebruiksvoorschriften

8. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

8. 3. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 8.3.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van 
(aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of 
vliegtuigen;

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af-
braak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en 
voor het storten van vuil;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
seksinrichtingen;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen.

8. 3. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 8.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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Artikel 9: Groenvoorzieningen

9. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden
zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
b. paden;
c. wegen en straten;
d. parkeervoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
f. dierenweiden;
g. sloten, bermen en beplanting;
h. waterlopen en waterpartijen;
met de daarbijbehorende:
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

9. 2. Bouwvoorschriften

9. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge-
bouwd.

9. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, geldt de volgende bepaling:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

9. 3. Gebruiksvoorschriften

9. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

9. 3. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 9.3.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van 
(aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of 
vliegtuigen;

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af-
braak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en 
voor het storten van vuil;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
seksinrichtingen;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen.
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9. 3. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 9.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

9. 4. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 9.3.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a lid 2° van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 10: Paden

10. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor paden aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. voet- en fietspaden;
b. sloten, bermen en taluds;
c. groenvoorzieningen;
d. boomsingels;
e. recreatief medegebruik;
waarbij het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden 
wordt nagestreefd;
met de daarbijbehorende:
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10. 2. Bouwvoorschriften

10. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd.

10. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, geldt de volgende bepaling:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 3,00 m bedragen.

10. 3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het be-
houd en het herstel van de cultuurhistorische waarden en de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen 
stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

10. 4. Aanlegvergunningen

10. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifte-
lijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegver-
gunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werk-
zaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-,
transport- en/of communicatieleidingen;

b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
c. het verharden, verbreden en aanleggen van paden, dan wel 

het wijzigen van het beloop of het profiel van de padenstruc-
tuur.

10. 4. 2. Het bepaalde in lid 10.4.1. niet van toepassing op wer-
ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht wor-

den van het plan.
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10. 4. 3. De in lid 10.4.1. bedoelde vergunning kan uitsluitend wor-
den verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de cultuurhistorische waarden.

10. 5. Gebruiksvoorschriften

10. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

10. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 10.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van 
(aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of 
vliegtuigen;

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af-
braak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en 
voor het storten van vuil;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
seksinrichtingen;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen.

10. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 10.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

10. 6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 10.4.1. en lid 10.5.1. wordt 
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a lid 2° van 
de Wet op de economische delicten.
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Artikel 11: Verkeers- en verblijfsdoeleinden

11. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor verkeers- en verblijfsdoeleinden aangewezen 
gronden zijn bestemd voor:
a. wegen en straten;
b. voet- en rijwielpaden;
met daaraan ondergeschikt:
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
f. sloten, bermen en beplanting;
g. waterlopen en waterpartijen;
met de daarbijbehorende:
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11. 2. Bouwvoorschriften

11. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd.

11. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, geldt de volgende bepaling:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 6,00 m bedragen.

11. 3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de ver-
keersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangren-
zende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetin-
gen van de bebouwing.

11. 4. Gebruiksvoorschriften

11. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

11. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 11.4.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van 
(aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of 
vliegtuigen;

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af-
braak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en 
voor het storten van vuil;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
seksinrichtingen;
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d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen.

11. 4. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 11.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

11. 5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 11.4.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a lid 2° van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 12: Verkeersdoeleinden

12. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden 
zijn bestemd voor:
a. wegen en straten;
b. fiets- en voetpaden;
c. rotondes;
d. bruggen;
e. sloten en bermen;
f. begeleidende groenvoorzieningen;
waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht 
op de afwikkeling van het verkeer;
met de daarbijbehorende:
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12. 2. Bouwvoorschriften

12. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd.

12. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, geldt de volgende bepaling:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders 
dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en 
regeling van het verkeer, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

12. 3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de ver-
keersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangren-
zende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetin-
gen van de bebouwing.

12. 4. Gebruiksvoorschriften

12. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

12. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in artikel 12.4.1., wordt in ieder geval gerekend:

a. het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten 
van het bestemmingsvlak in afwijking van het op de kaart aan-
gegeven dwarsprofiel;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
seksinrichtingen;

c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen.
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12. 4. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 12.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

12. 5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:
- het bepaalde in lid 12.4.2. sub a juncto lid 12.4.1. en toestaan 

dat wordt afgeweken van het op de kaart aangegeven dwars-
profiel, mits hierdoor geen wezenlijke verslechtering van de 
geluidsituatie optreedt.

12. 6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 12.4.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a lid 2° van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 13: Water

13. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. waterlopen en waterpartijen;
b. oevers en kaden;
c. bermen en beplanting;
met daaraan ondergeschikt:
d. groenvoorzieningen;
e. aanleggelegenheid;
met de daarbijbehorende:
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder steigers, 

bruggen, dammen, walbeschoeiingen en/of duikers.

13. 2. Bouwvoorschriften

13. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd.

13. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, geldt de volgende bepaling:

- de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

13. 3. Aanlegvergunning

13. 3. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifte-
lijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegver-
gunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werk-
zaamheden uit te voeren:

- het dempen van waterlopen en waterpartijen.

13. 3. 2. Het bepaalde in lid 13.3.1. is niet van toepassing op wer-
ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht wor-

den van het plan.

13. 3. 3. De in lid 13.3.1. genoemde vergunning kan uitsluitend
worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan:

- de waterhuishouding en de waterstructuur van het gebied.
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AANVULLENDE BESTEMMINGSBEPALINGEN

Artikel 14: Geluidszone

14. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor geluidszone aangewezen gronden zijn, naast 
het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen be-
stemmingen (basisbestemmingen), bestemd voor het tegengaan 
van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van 
geluidsgevoelige gebouwen.

14. 2. Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:
- een op grond van de basisbestemmingen toelaatbaar 

geluidsgevoelig gebouw, of de uitbreiding daarvan, mag 
slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege 
het industrieterrein van de gevels van dit geluidsgevoelige ge-
bouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeurs-
grenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

14. 3. Gebruiksvoorschriften

14. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

14. 3. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 14.3.1., wordt in ieder geval gerekend:

- het gebruik van niet-geluidsgevoelige gebouwen als 
geluidsgevoelige gebouwen.

14. 3. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 14.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

14. 4. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 14.3.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.
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Artikel 15: Hoogspanningsleiding

15. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor hoogspanningsleiding aangewezen gronden 
zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewe-
zen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:
a. een hoogspanningsleiding met de daarbijbehorende invloeds-

zone;
met de daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15. 2. Bouwvoorschriften

15. 2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmin-
gen (basisbestemming) mag niet worden gebouwd, anders dan 
ten behoeve van deze bestemming.

15. 2. 2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd.

15. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. de hoogte van hoogspanningsmasten zal ten hoogste 40,00 m 
bedragen;

b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

15. 3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:
- het bepaalde in lid 15.2.1. en toestaan dat de in de basisbe-

stemming genoemde bouwwerken worden gebouwd, mits:
* vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende 

leidingbeheerder.

15. 4. Gebruiksvoorschriften

15. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

15. 4. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 15.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

15. 5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 15.4.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.
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Artikel 16: Straalpad

16. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor straalpad aangewezen gronden zijn, naast de 
andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbe-
stemmingen), tevens bestemd voor een straalpad.

16. 2. Bouwvoorschriften

Voor zover gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
die zijn toegestaan op grond van de andere voor deze gronden 
aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), zijn gelegen 
binnen het op de kaart als zodanig aangegeven straalpad, zal de 
hoogte van de betreffende gebouwen en bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde, niet meer dan 35,00 m bedragen.

16. 3. Gebruiksvoorschriften

16. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de 
gegeven bestemming.

16. 3. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 16.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

16. 4. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 16.3.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.
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Artikel 17: Leidingzone

17. 1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor leidingzone aangewezen gronden zijn, naast 
het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen be-
stemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:
a. een strook ten behoeve van een hoofdgastransportleiding;
met de daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17. 2. Bouwvoorschriften

17. 2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere op de kaart 
aangewezen bestemmingen, mogen op of in deze gronden geen 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden ge-
bouwd, anders dan ten behoeve van de aanvullende bestemming.

17. 2. 2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd.

17. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, ten behoeve van deze (aanvullende) bestemming, geldt de 
volgende bepaling:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 2,00 m bedragen.

17. 3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, ten behoeve van het doelmatig functioneren van de leiding.

17. 4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de lei-
ding, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid 17.2.1. en lid 17.2.2. en toestaan dat de in 

de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
* vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende 

leidingbeheerder.

17. 5. Gebruiksvoorschriften

17. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.



05-99-12 blz 37

Bestemmingsplan Woongebied Franeker - Zuid Buro Vijn B.V.

17. 5. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 17.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

17. 6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 17.5.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.
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OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18: Anti-dubbeltelbepaling

Grond, welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan 
van een bouwplan, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden 
gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 19: Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van on-
derwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig 
het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, 
behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de steden-

bouwkundige bepalingen;
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse 

hoofdtransportleidingen;
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
f. de ruimte tussen bouwwerken; en
g. erf- en terreinafscheidingen.
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Artikel 20: Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

1. de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen 
en percentages, tot en hoogste 10% van die maten, afme-
tingen en percentages;

2. de bestemmingsplanbepalingen ten aanzien van de 
hoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappin-
gen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwer-
ken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, wordt ver-
groot tot ten hoogste 10,00 m;

3. de bestemmingsplanbepalingen ten aanzien van de 
hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toe-
staan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen of 
overkappingen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang-
en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 30,00 
m;

4. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van 
(hoofd)gebouwen binnen het bouwvlak en toestaan dat de 
grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden 
overschreden door:

a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen en schoorstenen;

b. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
c. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, in-

gangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrij-
dend.
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Artikel 21: Overgangsbepalingen

21. 1. Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken

Bouwwerken, welke ten tijde van de eerste terinzagelegging van 
dit plan bestaan dan wel worden gebouwd of kunnen worden ge-
bouwd met inachtneming van het gestelde bij of krachtens de 
Woningwet en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, 
mits de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet wor-
den vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel wor-

den vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouw-
vergunning geschiedt binnen 2 jaar na het tenietgaan.

21. 2. Vrijstellingsbepaling

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 
bepaalde in lid 21.1., dat de bestaande afwijkingen naar de om-
vang niet mogen worden vergroot en toestaan dat een éénmalige 
vergroting plaatsvindt van de inhoud van de in lid 21.1. toegelaten 
bouwwerken met ten hoogste 10%.

21. 3. Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik

Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van 
het van kracht worden van dit plan, mag worden voortgezet of 
gewijzigd, zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten 
opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit 
plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

21. 4. Uitzonderingen op het overgangsrecht

Lid 21.1. is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar 
bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp 
van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Lid 21.3. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd 
was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder be-
grepen de overgangsbepaling van dat plan.
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Artikel 22: Verwerkelijking

De verwerkelijking van de bestemming binnen het op de kaart met 
"verwerkelijking in de naaste toekomst noodzakelijk" aangegeven 
gebied, is in de naaste toekomst noodzakelijk.







BIJLAGE 1

Lijst van toegestane beroepen 
en bedrijven bij woningen



 



LIJST VAN TOEGESTANE BEROEPEN EN BEDRIJVEN BIJ 
WONINGEN

Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder:
individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiothe-
rapie of bewegingsleer, voedingsleer, mondhygiëne, tandheel-
kunde, logopedie, enz.

individuele praktijk dierenarts

Kledingmakerij
(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf
woningstoffeerderij

Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders 
wordt uitgeoefend, zoals:
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar 
ook ten behoeve van bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf

Reparatiebedrijfjes, waaronder:
schoen-/lederwarenreparatiebedrijf
uurwerkreparatiebedrijf
goud- en zilverwerkreparatiebedrijf
reparatie van kleine (electrische) gebruiksgoederen
reparatie van muziekinstrumenten

In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd.

Advies- en ontwerpbureaus, waaronder individuele praktijk voor:
reclame ontwerp
grafisch ontwerp
architect

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder individuele praktijk voor:
notaris
advocaat
accountant
assurantie-/verzekeringsbemiddeling
exploitatie en handel in onroerende zaken

Overige dienstverlening
kappersbedrijf
schoonheidssalon

Onderwijs
autorijschool
onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats 
of laboratorium

Dan wel met voorgenoemde bedrijven naar de aard en de invloed 
op de omgeving gelijk te stellen bedrijvigheid.



 



BIJLAGE 2

Concept aanvullende bestemmingsbepaling 
“Aandachtszone vaarweg” 
t.b.v. toepassing wijzigingsbevoegdheid ex 
artikel 7.5 van de planvoorschriften





- 1 -

Artikel @: Aandachtszone vaarweg

@.1.  Bestemmingsomschrijving
De op de kaart voor aandachtszone vaarweg aangewezen gron-
den zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aan-
gewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd 
voor:
a. een strook ten behoeve van de bescherming van het doelma-

tig en veilig functioneren van de nabijgelegen vaarweg;
met de daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

@.2.  Bouwvoorschriften

@.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende be-
palingen:
a. voorzover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aandui-

ding "bebouwingsvrije zone”, mogen noch gebouwen ten be-
hoeve van de basisbestemmingen, noch gebouwen ten be-
hoeve van deze aanvullende bestemming worden gebouwd;

b. voorzover de gronden op de kaart niet zijn voorzien van de 
aanduiding “bebouwingsvrije zone”, mogen uitsluitend gebou-
wen ten behoeve van de basisbestemmingen worden ge-
bouwd.

@.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
gelden de volgende bepalingen:
a. voorzover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aandui-

ding “bebouwingsvrije zone”, mogen geen bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten behoeve van de basisbestemmingen 
worden gebouwd;

b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde (ten be-
hoeve van deze aanvullende bestemming), zal ten hoogste 
2,00 m bedragen.

@.3. Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het 
doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, nadere eisen 
stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

@.4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:
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- het bepaalde in lid @.2.1. sub a en lid @.2.2. sub a en toe-
staan dat de in de basisbestemmingen genoemde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd:
* vooraf advies is ingewonnen bij de beheerder van de vaar-

weg omtrent de vraag of dit uit een oogpunt van doelmatig 
beheer en onderhoud bezwaren oplevert.

@.5. Gebruiksvoorschriften

@.5.1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken 
of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

@.5.2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid @.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou lei-
den tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

@.6 Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde in lid @.5.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op 
de economische delicten.
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