






















STAAT VAN WIJZIGINGEN AANGEBRACHT BIJ VASTSTELLING VAN 
HET BESTEMMINGSPLAN MILDAM 2012 
 
VERBEELDING 
 
De gewijzigd vast te stellen onderdelen van de verbeelding (kaart) zijn op bijgaande 
fragmenten van de verbeelding gemarkeerd weergegeven.  
 

 

 

Ter plaatse van de hieronder met een rode cirkel aangegeven aan- of uitbouwen of 
bijgebouwen wordt de verbeelding voorzien van de aanduiding “bijgebouw”; 
 

   

 

 

Toegevoegd symbool S 116 
max. goothoogte 3 m 
max. bouwhoogte 4 m  



  

 

  

 

  

 

  

Ter plaatse van de 
aangegeven lijn wordt de 
aanduiding 
“dwarsprofiel” op de 
verbeelding aangegeven 



REGELS 
 
I. artikel 1 
 
sub 1 Mildam 2010 wordt vervangen door Mildam 2012 
 
sub 15: vervalt; de subleden 16 tot en met 35 worden vernummerd in de subleden 15 
tot en met 34 
 
na sublid 34 wordt een nieuw sublid 35 ingevoegd dat luidt als volgt: 
 
35. gemeentelijk monument 

een overeenkomstig de erfgoedverordening 2010 van de gemeente Heerenveen als 

beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 

a. zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de 

wetenschap of cultuurhistorische waarde; 

b. terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak bedoeld onder 

1; 

 
sublid 39 vervalt en de subleden 40 tot en met 68 worden vernummerd in subleden 39 
tot en met 67 
 
in het (nieuwe) sublid 65 wordt na huishouden een punt geplaatst en vervalt “dan wel 
een ….groep personen;” 
 
II. artikel 2 
 
in sublid e vervalt de punt achter bouwwerk en wordt na bouwwerk de volgende 
zinssnede toegevoegd: “waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 
0,5 m buiten beschouwing blijven;” In artikel 2 vervalt de laatste volzin: “bij toepassing 
van…. het bouwwerk.” 
 
III  artikel 3 
 
in lid 3.2.1 wordt na gebouwen ingevoegd: “of overkappingen” 
in lid 3.2.2 wordt telkens voor bouwwerken ingevoegd: “overige” 
 
IV  artikel 4 
 
In lid 4.2.1 vervalt sublid b, de bestaande subleden c tot en met f worden vernummerd in 
subleden b tot en met e. 
Het nieuwe sublid b wordt vervangen door de volgende tekst: 

b. per  bestemmingsvlak mag  ten  hoogste  één  bedrijfswoning worden gebouwd;  

 
In lid 4.2.1 sub c en 4.2.2 sub b vervalt “inclusief dakoverstellen”; 
in lid 4.4 sub a wordt “4.2.1 sub e” vervangen door “4.2.1 sub d”; 
In lid 4.4 sub b onder 1 wordt ‘beschermd beeldbepalend pand’ vervangen door 
“gemeentelijk monument” 
 
 
V  artikel 7 
 
In lid 7.2.1 vervalt sublid b, de bestaande subleden c tot en met f worden vernummerd in 
subleden b tot en met e. 
Het nieuwe sublid b wordt vervangen door de volgende tekst: 

b. per  bestemmingsvlak mag  ten  hoogste  één  bedrijfswoning worden gebouwd;  

 
In lid 7.2.1 sub c en 7.2.2 sub b vervalt “inclusief dakoverstellen”; 
In lid 7.4 sub a wordt “7.2.1 sub e” vervangen dor “7.2.1 sub d” 



In lid 7.4 sub b onder 1 wordt ‘beschermd beeldbepalend pand’ vervangen door 
“gemeentelijk monument” 
in lid 7.6 onder b vervalt sublid 2, de bestaande subleden 3 tot en met 6 worden daarbij 
vernummerd in subleden 2 tot en met 5; 
 
VI  artikel 9 
 
In lid 9.2.1 vervalt sublid b, de bestaande subleden c tot en met f worden vernummerd in 
subleden b tot en met e. 
Het nieuwe sublid b wordt vervangen door de volgende tekst: 

b. per  bestemmingsvlak mag  ten  hoogste  één  bedrijfswoning worden gebouwd;  

 
In lid 9.2.1 sub c en 9.2.2 sub b vervalt “inclusief dakoverstellen”; 
In lid 9.4 sub a wordt “9.2.1 sub e” vervangen door “9.2.1 sub d” 
In lid 9.4 sub b onder 1 wordt beschermd beeldbepalend pand vervangen door 
“gemeentelijk monument” 
 
 
VII  artikel 10 
 
lid 10.2.1 sublid b wordt vervangen door de volgende tekst: 

b. per  bestemmingsvlak mag  ten  hoogste  één  bedrijfswoning worden gebouwd;  

 
In lid 10.2.1 sub c en 10.2.2 sub b vervalt “inclusief dakoverstellen”; 
In lid 10.4 sub b onder 1 wordt beschermd beeldbepalend pand vervangen door 
“gemeentelijk monument” 
 
VIII artikel 12 
 
lid 12.2.1 sub b vervalt, het bestaanbde sublid 12.2.1 sub c wordt vernummerd in 12.2.1 
sub b 
 
artikel 14 
 
in sublid 14.4 wordt het bestaande opsommingsteken vervangen door “a” en wordt na de 
bestaande tekst toegevoegd: 

 

“b het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het 

bestemmingsvlak in afwijking van het op de gronden ter plaatse  van de aanduiding 

“dwarsprofiel” aangegeven dwarsprofiel.” 

 
IX  artikelen 16, 17 en 18 
 
in artikel 16 lid 16.4 onder c sublid 1 resp. lid 17.4 onder c sublid 1 wordt ‘beschermd 
beeldbepalend pand’ vervangen door “gemeentelijk monument”; 
 
in artikel 16 lid 16.2.2 sub b, 17.2.2. sub b en 18.2.2 sub b: vervalt “inclusief 
dakoverstekken”; In lid 18.4 onder a,vervalt sublid 2, het bestaande sublid 3 wordt 
vernummerd in sublid 2; 
 
in artikel 18, lid 18.1, sub c wordt de aanduiding ”specifieke vorm van Wonen – 3 – 
antiekhandel” vervangen door “specifieke vorm van wonen – antiekwinkel”. 
 
X Nieuw artikel 21 
 
Na artikel 20 wordt – onder vernummering van de bestaande artikelen 21 tot en met 25 
in de (nieuwe) artikelen 22 tot en met 26 met inbegrip van de daarin voorkomende 
verwijzingen, een nieuw artikel 21 ingevoegd met de volgende tekst: 
 



Artikel 21 Algemene bouwregels 

De bouwgrenzen mogen in afwijking van de verbeelding en de bestemmingen in deze 
regels, uitsluitend worden overschreden door: 
 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 
hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda’s en 
afdaken, mits  

1. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m; 
2. de hoogte van erkers, serres, entreeportalen e.d. niet meer bedraagt dan 

4,00 m 
3. de breedte van erkers, serres, entreeportalen e.d. niet meer bedraagt dan 

4,00 m  

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer 
bedraagt dan 1,00 m. 

 
Artikel 24 

 
In sublid e wordt na punt 2 een nieuw punt 3 ingevoegd met de volgende tekst: 
 
3. de gezamenlijke oppervlakte van gronden en gebouwen ten behoeve van 
 detailhandel niet meer bedraagt dan 250m2 
 
In sublid f wordt na punt 7 een nieuw punt 8 toegevoegd met de volgende tekst: 
 
8. de wijziging dient plaats te vinden met in acht neming van het bepaalde in bijlage 
 4 
 
Na bijlage 3 wordt een nieuwe bijlage 4 ingevoegd met de volgende tekst: 
 
Artikel 26 

 
“Mildam 2010” wordt gewijzigd in “Mildam 2012” 
 
Bijlage 4 

 
R a n d v o o rwa a r d en   en  a a n d a c h t s p u n t en  t o e p a s s i n g  wi j z i g i n g s - 
b e v o e g d h e i d  e x  a r t  23  sub  f 
 
• Behoud van het huidige profiel van de Molenlaan (inclusief zoveel mogelijk 

bomen). Nieuwe inritten zullen zorgvuldig gepositioneerd moeten worden, 
rekening houdend met de plaats van bestaande bomen; dit heeft mogelijk 
gevolgen voor de exacte situering van woningen; mogelijk kunnen inritten per 2 
woningen gecombineerd worden.  

• Bescheiden bouwmassa van de nieuwe woningen (1 laag met kap) Parkeren 
zoveel mogelijk op eigen terrein (ook bezoekers) ter behoud van het groene 
wegprofiel en groene bermen  

• Niet meer woningen dan de aangegeven 16. Met dit aantal heeft een groot deel 
van de woningen een relatief brede kavel (ca. 15 meter, waardoor naast de 
woningen voldoende ruimte is voor een groene invulling van de kavel 


