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INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. 
het Bestemmingsplan Snakkerburen van de gemeente Leeu-
warden; 

het plan: 

2. 
de kaart van het Bestemmingsplan Snakkerburen; 
de kaart: 

3. 
een op de kaart aangeven vlak met eenzelfde bestemming; 
bestemmingsvlak: 

4. 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bestemmingsvlak; 

bestemmingsgrens: 

5. 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen 
of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; 

bouwen: 

6. 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 
ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond 
verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond; 

bouwwerk: 

7. 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, 
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

gebouw: 

8. 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde; 

bebouwing: 

9. 
een op de kaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn 
aangeduid waarop gebouwen zijn toegelaten; 

bouwvlak: 

10. 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bouwvlak; 

bouwgrens: 

11. 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan 
een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegela-
ten; 

bouwperceel: 
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12. 
een grens van een bouwperceel; 
bouwperceelgrens: 

13. 
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; 

bouwlaag: 

14. 
de bouwlaag op de begane grond; 
eerste bouwlaag: 

15. 
een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percenta-
ge, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat 
maximaal mag worden bebouwd; 

bebouwingspercentage: 

16. 
a. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg re-

gelmatige ligging van de voorgevels van de bestaande be-
bouwing: 

voorgevelrooilijn: 

- de evenwijdige aan de as van de weg gelegen bouw-
grens, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging 
van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een 
zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn over-
eenkomstig de richting van de weg geeft; 

b. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder 
a bedoeld aanwezig is en waarlangs mag worden ge-
bouwd: 
- de naar de weg gekeerde bouwgrens; 

17. 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, zowel in ruimtelijk 
als in functioneel opzicht als het belangrijkste bouwwerk op 
een bouwperceel kan worden aangemerkt; 

hoofdgebouw: 

18. 
een gebouw dat architectonisch ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw en dat een vergroting c.q. uitbreiding van het 
hoofdgebouw vormt die in directe verbinding staat met dat 
hoofdgebouw en ten dienste staat van dat hoofdgebouw; 

aanbouw/uitbouw: 

19. 
een opzichzelfstaand, al dan niet vrijstaand gebouw zonder di-
recte verbinding met het hoofdgebouw dat architectonisch on-
dergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

bijgebouw: 
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20. 
de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de op-
pervlakte van het hoofdgebouw en verminderd met de gron-
den met de bestemming “Tuin”; 

erf: 

21. 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 
dak: 

22. 
een dak met een zekere helling; 
kap: 

23. 
de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar 
de weg gekeerde gevel; 

horizontale diepte van een gebouw: 

24. 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisves-
ting van één afzonderlijk huishouden c.q. een groep van per-
sonen, die gebruik maken van voor bewoning  gemeenschap-
pelijke voorzieningen, zoals keuken, toilet en douche; 

woning: 

25. 
een gebouw, dat één woning omvat en dat qua uiterlijke ver-
schijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

woonhuis: 

26. 
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; 

aan-huis-verbonden beroep: 

27. 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 
bedrijfsgebouw: 

28. 
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom 
het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluids-
zone moet worden vastgesteld; 

geluidszoneringsplichtige inrichting: 

29. 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veilig-
heid Inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico 
c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in 
het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten; 

risicovolle inrichting: 

30. 
een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage 
van vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, c.q. de opslag 
van vuurwerk en/ of de daarvoor benodigde stoffen; 

vuurwerkbedrijf: 
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31. 
de grootste voor een bepaald bedrijfstype in acht te nemen 
(richtlijn)afstand ten opzichte van een milieugevoelige functie 
in verband met door dat bedrijfstype veroorzaakte hinder door 
geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of trilling, zoals weerge-
geven in de brochure Bedrijven en Milieuzonering van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeente (1999); 

milieuafstand: 

32. 
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbe-
schouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van 
openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel 
en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

maatschappelijke voorzieningen: 

33. 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de 
uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goede-
ren aan personen die die goederen kopen voor gebruik, ver-
bruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een be-
roeps- of bedrijfsactiviteit; 

detailhandel: 

34. 
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, 
gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij 
de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunc-
tie; 

productiegebonden detailhandel: 

35. 
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan 
uit het verlenen van economische en maatschappelijke dien-
sten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, 
schoonheidsinstituten, fotostudio’s en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzon-
dering van een garagebedrijf; 

dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling: 

36. 
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie 
die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. 
een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instel-
ling, inclusief opslag- en administratieruimten, en dergelijke; 

bedrijfsvloeroppervlakte: 

37. 
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor 
gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig 
logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een ver-
maaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte ver-
maaksfunctie; 

horecabedrijf: 
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38. 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vin-
den van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische 
aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub 
en een seksautomatenhal; 

erotisch getinte vermaaksfunctie: 

39. 
een ruimte waar de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen 
vergoeding verstrekken van maaltijden, eenvoudige etenswa-
ren en dranken; 

kantine: 

40. 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin be-
drijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, sek-
suele handelingen worden verricht, of vertoningen van ero-
tisch/pornografische aard plaatsvinden. 

seksinrichting: 

Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een 
prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massa-
gesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een seks-
theater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 

41. 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele 
handelingen met een ander tegen vergoeding; 

prostitutie: 

42. 
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een cara-

van; 

kampeermiddel: 

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; 

43. 
een zich in het water bevindend, hoofdzakelijk niet voor varen 
maar voor wonen bedoeld object; 

woonschip: 

44. 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoe-

gang direct aan de weg grenst: 

peil: 

- de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoe-
gang; 
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b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoe-
gang niet direct aan de weg grenst: 
- de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoe-

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

- de hoogte van het gemiddelde waterpeil. 



Bestemmingsplan 
Snakkerburen blz 7 
 
 

04-37-06 Buro Vijn B.V. 
 

Artikel 2: Wijze van meten 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

1. 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van 
kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

de (nok)hoogte/(bouw)hoogte van een bouwwerk: 

2. 
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; 

de goothoogte van een bouwwerk: 

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

4. 
de oppervlakte gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken 
en/of het hart van de scheidingsmuren, nederwaarts geprojec-
teerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwter-
rein ter plaatse van het bouwwerk; 

de oppervlakte van een bouwwerk: 

5. 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzij-
de van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en 
de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

de inhoud van een bouwwerk: 
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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: 

1. ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep; 
2. een fotostudio, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 

van de aanduiding “fotostudio toegestaan”; 
3. bedrijven die zijn genoemd in de bijlage onder de catego-

rieën 1 en 2, met uitzondering van geluidszoneringsplichti-
ge en risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven, indien 
de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
“bedrijf toegestaan”; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 
waarbij, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan-
duiding “karakteristiek”, de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
van de gebouwen wordt nagestreefd;  
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen, straten, stegen en paden; 
d. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
e. tuinen en erven; 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3. 2. Bouwvoorschriften 

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

a. voorzover op de kaart in het bouwvlak een gevelbouwgrens is 
aangegeven, zal (zullen) de naar de weg gekeerde gevel(s) 
van een hoofdgebouw in de gevelbouwgrens worden ge-
bouwd; 

b. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden ge-
bouwd; 

c. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
d. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m 

bedragen; 
e. een hoofdgebouw zal worden voorzien van een kap; 
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedra-

gen; 
g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° be-

dragen; 
h. de (bouw)hoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 8,00 

m bedragen. 

3. 2. 2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
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a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen per hoofdgebouw zal ten hoogste 50 m² bedragen, 
met dien verstande dat: 
- de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen ten hoogste 50% van het erf zal bedragen; 
b. de goothoogte van een aan- of uitbouw of bijgebouw zal ten 

hoogste 3,00 m bedragen; 
c. de dakhelling van een aan- of uitbouw of bijgebouw zal ten 

hoogste 60° bedragen. 

3. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, geldt de volgende bepaling: 

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

3. 3. Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een goede woonsituatie; 
b. een goede milieusituatie; 
c. de sociale veiligheid;  
d. de verkeersveiligheid; en 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3. 4. Aanlegvergunningen 

3. 4. 1. Indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan-
duiding “karakteristiek”, is het verboden zonder of in afwijking van 
een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijn-
de, en werkzaamheden uit te voeren: 

- het slopen van gebouwen. 

3. 4. 2. Het in lid 3.4.1. vervatte verbod is niet van toepassing op 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke: 

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

den van dit plan. 

3. 4. 3. De in lid 3.4.1. genoemde vergunning kan uitsluitend wor-
den verleend, indien: 

a. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet 
zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan worden her-
steld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven 
is; 
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c. het delen van het pand of bijgebouwen betreft die op zichzelf 
niet als karakteristiek zijn aan te merken en door sloop daar-
van geen onevenredige aantasting van de karakteristieke 
hoofdvorm plaatsvindt. 

3. 5. Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 
a. het bepaalde in lid 3.2.1. sub c en toestaan dat hoofdgebou-

wen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits: 
- de horizontale diepte van het gedeelte van het hoofdge-

bouw dat buiten het bouwvlak wordt gebouwd, ten hoogste 
3,00 m zal bedragen; 

b. het bepaalde in lid 3.2.2. sub a en toestaan dat de gezamenlij-
ke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per 
hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 100 m², met dien 
verstande dat: 
- de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen ten hoogste 50% van het erf zal bedragen. 
mits deze vrijstelling geen onevenredige aantasting oplevert van 
het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale vei-
ligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. 

3. 6. Gebruiksvoorschriften 

3. 6. 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. 6. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 3.6.1., wordt in ieder geval gerekend: 

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

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

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

bedrijfsdoeleinden anders dan in de vorm van een aan-huis-
verbonden beroep, met uitzondering van de gronden die op de 
kaart zijn voorzien van de aanduiding “bedrijf toegestaan”; 

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloer-
oppervlakte:  
1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke bega-

ne vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het 
bouwperceel; 

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

een seksinrichting; 
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g. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeer-
middelen. 

3. 6. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen oneven-
redige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusitua-
tie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 
vrijstelling verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 3.1. sub a onder 3 juncto lid 3.6.1. en toe-
staan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard 
en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrij-
ven die zijn genoemd in de bijlage onder de categorieën 1 en 
2, mits: 
1. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de bijlage, 

maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de be-
drijven die wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn 
genoemd in de bijlage onder een hogere categorie dan 2, 
maar in een individueel geval een lagere milieubelasting 
hebben; 

2. het geen geluidszoneringsplichtige c.q. risicovolle inrichtin-
gen betreft; 

b. het bepaalde in lid 3.6.2. sub d juncto lid 3.6.1. en toestaan dat 
de gronden en bouwwerken, in combinatie met het wonen, 
worden gebruikt ten behoeve van:  
a. een bedrijf zoals genoemd in de bijlage onder categorie 1 

c.q. een naar de aard en invloed daarmee gelijk te stellen 
bedrijf, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige en 
risicovolle inrichtingen; 

b. een dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instel-
ling; 

mits: 
1. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% 

van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van 
de aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met een 
maximum van 50 m²; 

2. de woonfunctie niet onevenredig wordt aangetast; 
3. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aange-

tast. Uitsluitend niet-uitstekende, niet verlichte reclame-
uitingen van beperkte omvang zijn toegestaan; 

4. er voldoende bergruimte in of bij de woning overblijft; 
5. het bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van 

de bewoners van de woning. Het totale aantal werkenden 
mag hierbij niet meer bedragen dan drie; 

6. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, 
tenzij het productiegebonden detailhandel betreft; 

7. er geen onevenredige publieksaantrekkende werking van 
de activiteiten uitgaat; 

8. het parkeren op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet moge-
lijk is, mag de parkeer- en verkeersdruk in de naaste om-
geving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet one-
venredig toenemen; 
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c. het bepaalde in lid 3.6.2. sub b juncto lid 3.6.1. en toestaan dat 
de gronden en bouwwerken die op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding “bedrijf toegestaan”, worden gebruikt voor de 
uitoefening van productiegebonden detailhandel. 

3. 6. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 3.6.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

3. 7. Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in lid 3.6.1. 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; 
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 
waarbij, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan-
duiding “karakteristiek”, de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
van de gebouwen wordt nagestreefd;  
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen, straten, stegen en paden; 
d. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
e. tuinen en erven; 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4. 2. Bouwvoorschriften 

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

a. voorzover op de kaart in het bouwvlak een gevelbouwgrens is 
aangegeven, zal (zullen) de naar de weg gekeerde gevel(s) 
van een hoofdgebouw in de gevelbouwgrens worden ge-
bouwd; 

b. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden ge-
bouwd; 

c. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
d. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 6,50 m 

bedragen; 
e. een hoofdgebouw zal worden voorzien van een kap; 
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedra-

gen; 
g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° be-

dragen; 
h. de (bouw)hoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 10,00 

m bedragen. 

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

a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen per hoofdgebouw zal ten hoogste 50 m² bedragen, 
met dien verstande dat: 
- de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen ten hoogste 50% van het erf zal bedragen; 
b. de goothoogte van een aan- en uitbouw of bijgebouw zal ten 

hoogste 3,00 m bedragen; 
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c. de dakhelling van een aan- en uitbouw of bijgebouw zal ten 
hoogste 60° bedragen. 

4. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, geldt de volgende bepaling: 

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

4. 3. Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een goede woonsituatie; 
b. een goede milieusituatie; 
c. de sociale veiligheid;  
d. de verkeersveiligheid; en 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4. 4. Aanlegvergunningen 

4. 4. 1. Indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan-
duiding “karakteristiek”, is het verboden zonder of in afwijking van 
een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijn-
de, en werkzaamheden uit te voeren: 

- het slopen van gebouwen. 

4. 4. 2. Het in lid 4.4.1. vervatte verbod is niet van toepassing op 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke: 

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

den van dit plan. 

4. 4. 3. De in lid 4.4.1. genoemde vergunning kan uitsluitend wor-
den verleend, indien: 

a. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet 
zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan worden her-
steld; 

b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven 
is; 

c. het delen van het pand of bijgebouwen betreft die op zichzelf 
niet als karakteristiek zijn aan te merken en door sloop daar-
van geen onevenredige aantasting van de karakteristieke 
hoofdvorm plaatsvindt. 

4. 5. Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 
a. het bepaalde in lid 4.2.1. sub c en toestaan dat hoofdgebou-

wen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits: 
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- de horizontale diepte van het gedeelte van het hoofdge-
bouw dat buiten het bouwvlak wordt gebouwd, ten hoogste 
3,00 m zal bedragen; 

b. het bepaalde in lid 4.2.2. sub a en toestaan dat de gezamenlij-
ke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per 
hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 100 m², met dien 
verstande dat: 
- de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen ten hoogste 50% van het erf zal bedragen; 
mits deze vrijstelling geen onevenredige aantasting oplevert van 
het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusitua-
tie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmo-
gelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4. 6. Gebruiksvoorschriften 

4. 6. 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. 6. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 4.6.1., wordt in ieder geval gerekend: 

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

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

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

bedrijfsdoeleinden anders dan in de vorm van een aan-huis-
verbonden beroep; 

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloer-
oppervlakte:  
1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke bega-

ne vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het 
bouwperceel; 

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

een seksinrichting; 
g. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-

delen. 

4. 6. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen oneven-
redige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusitua-
tie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 
vrijstelling verlenen van: 

- het bepaalde in lid 4.6.2. sub d juncto lid 4.6.1. en toestaan dat 
de gronden en bouwwerken, in combinatie met het wonen, 
worden gebruikt ten behoeve van:  
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a. een bedrijf zoals genoemd in de bijlage onder categorie 1, 
c.q. een naar de aard en invloed daarmee gelijk te stellen 
bedrijf met uitzondering van geluidszoneringsplichtige  en 
risicovolle inrichtingen; 

b. een dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instel-
ling; 

mits: 
1. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% 

van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van 
de aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met een 
maximum van 50 m²; 

2. de woonfunctie niet onevenredig wordt aangetast; 
3. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aange-

tast. Uitsluitend niet-uitstekende, niet verlichte reclame-
uitingen van beperkte omvang zijn toegestaan; 

4. er voldoende bergruimte in of bij de woning overblijft; 
5. het bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van 

de bewoners van de woning. Het totale aantal werkenden 
mag hierbij niet meer bedragen dan drie;  

6. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, 
tenzij het productiegebonden detailhandel betreft; 

7. er geen onevenredige publieksaantrekkende werking van 
de activiteiten uitgaat; 

8. het parkeren op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet moge-
lijk is, mag de parkeer- en verkeersdruk in de naaste om-
geving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet one-
venredig toenemen.  

4. 6. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 4.6.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

4. 7. Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in lid 4.6.1. 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 5: Tuin 

5. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. voortuinen en zijtuinen, geen erven zijnde, behorende bij de 

op de aangrenzende gronden gelegen woonhuizen; 
b. erkers; 
waarbij, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan-
duiding “oeverzone”, het behoud van de ruimtelijke waarden van 
de oeverzone tussen de bebouwing en de Dokkumer Ee wordt 
nagestreefd; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen, straten, stegen en paden; 
d. nutsvoorzieningen; 
e. kademuren; 
met de daarbijbehorende: 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

5. 2. Bouwvoorschriften 

5. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende be-
palingen: 

a. als gebouw mogen uitsluitend erkers bij woonhuizen worden 
gebouwd; 

b. erkers zullen worden gebouwd, indien de woonhuizen gelegen 
op de aangrenzende gronden niet zijn voorzien van een ge-
velbouwgrens; 

c. de diepte van een erker zal ten hoogste 1,50 m bedragen, 
gemeten ten opzichte van de gevel van het woonhuis waaraan 
wordt gebouwd; 

d. de diepte van een erker zal ten hoogste 50% van de diepte 
van de tuin, waarin wordt gebouwd, bedragen, gemeten ten 
opzichte van de gevel van het woonhuis waaraan wordt ge-
bouwd; 

e. een erker zal over ten hoogste 80% van de breedte van de 
gevel van het woonhuis waaraan wordt gebouwd, worden ge-
bouwd; 

f. de hoogte van een erker zal ten hoogste gelijk zijn aan de eer-
ste bouwlaag van het woonhuis waaraan wordt gebouwd. 

5. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, geldt de volgende bepaling: 

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

5. 3. Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
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a. het behoud van de ruimtelijke waarden van de oeverzone tus-
sen de bebouwing en de Dokkumer Ee; 

b. een goede woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; en 
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5. 4. Aanlegvergunningen 

5. 4. 1. Indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan-
duiding “oeverzone”, is het verboden zonder of in afwijking van 
een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijn-
de, en werkzaamheden uit te voeren: 

- het wijzigen van oppervlakteverhardingen. 

5. 4. 2. Het in lid 5.4.1. vervatte verbod is niet van toepassing op 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke: 

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

den van dit plan. 

5. 4. 3. De in lid 5.4.1. genoemde vergunning kan uitsluitend wor-
den verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de ruimtelijke waarden van de oeverzone tussen de bebou-
wing en de Dokkumer Ee. 

5. 5. Gebruiksvoorschriften 

5. 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. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 5.5.1., wordt in ieder geval gerekend: 

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

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

5. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 5.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

5. 6. Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in lid 5.4.1. en lid 5.5.1. wordt aan-
gemerkt 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: Woondoeleinden (uit te werken) 

6. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor woondoeleinden (uit te werken) aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een 

aan-huis-verbonden beroep; 
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen, straten, stegen en paden; 
d. groenvoorzieningen; 
e. parkeervoorzieningen; 
f. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
g. tuinen en erven; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

6. 2. Uitwerkingsregels 

6. 2. 1. Burgemeester en Wethouders werken de in lid 6.1. om-
schreven bestemming uit met inachtneming van de volgende re-
gels: 

a. de hoofdgebouwen dienen naar ruimtelijke verschijningsvorm 
aan te sluiten bij de overige in Snakkerburen aanwezige 
hoofdgebouwen; 

b. bij de uitwerking kunnen Burgemeester en Wethouders binnen 
de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels vrij-
stellingsbepalingen opnemen ten aanzien van in het uitwer-
kingsplan opgenomen bebouwingsbepalingen en gebruiks-
voorschriften. 

6. 2. 2. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende 
bepalingen: 

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

b. het aantal hoofdgebouwen zal ten hoogste 2 bedragen; 
c. de oppervlakte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² 

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

bedragen; 
e. de (bouw)hoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 

m bedragen; 
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° be-

dragen. 

6. 2. 3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
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a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen per hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedra-
gen, met dien verstande dat: 
- de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen ten hoogste 50% van het erf zal bedragen; 
b. de goothoogte van een aan- of uitbouw of bijgebouw zal ten 

hoogste 3,00 m bedragen; 
c. de dakhelling van een aan- of uitbouw of bijgebouw zal ten 

hoogste 80° bedragen. 

6. 2. 4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, geldt de volgende bepaling: 

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

6. 3. Bijzondere bepaling 
Zolang en voorzover de in lid 6.2. bedoelde uitwerking niet onher-
roepelijk is, mogen bouwwerken slechts worden gebouwd, mits: 
a. het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerpuitwer-

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

zwaar ter zake is ontvangen, tenzij: 
- Gedeputeerde Staten  hebben verklaard dat de uitwerking 

geen goedkeuring behoeft en gedurende de termijn van 
teinzageligging geen bedenkingen tegen het ontwerp-
uitwerkingsplan zijn ingebracht. 

6. 4. Gebruiksvoorschriften 

6. 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. 

6. 4. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 6.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

6. 5. Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in lid 6.4.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op 
de economische delicten. 

6. 6. Uitwerkingsprocedure 
Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking op grond van 
deze bestemming is de volgende procedure van toepassing: 
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a. een ontwerpbesluit tot uitwerking op grond van deze bestem-
ming, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in 
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bij-
behorende stukken, gedurende 4 weken op het stadskantoor 
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 belang-
hebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijke 
zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot uitwerking. 
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Artikel 7: Bedrijfsdoeleinden  

7. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
a. gebouwen ten behoeve van: 

1. bedrijven die zijn genoemd in de bijlage onder de catego-
rieën 1 en 2; 

met uitzondering van geluidszoneringsplichtige en risicovolle in-
richtingen en vuurwerkbedrijven; 
b. een bedrijfswoning, indien de gronden op de kaart zijn voor-

zien van de aanduiding “bedrijfswoning toegestaan”;  
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen, straten, stegen en paden; 
d. nutsvoorzieningen; 
e. kademuren; 
met de daarbijbehorende: 
f. tuinen, erven en terreinen; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. groenvoorzieningen; 
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

7. 2. Bouwvoorschriften 

7. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende be-
palingen: 

a. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de kaart 

in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen; 
c. de (bouw)hoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de 

kaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen. 

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

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

7. 3. Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een goede milieusituatie; 
b. een goede woonsituatie; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de verkeersveiligheid; en 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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7. 4. Gebruiksvoorschriften 

7. 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. 

7. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 7.1., wordt in ieder geval gerekend: 

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

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

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

7. 4. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen oneven-
redige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, vrijstelling ver-
lenen van: 

a. het bepaalde in lid 7.1. sub a onder 1 juncto lid 7.4.1. en toe-
staan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard 
en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven 
die zijn genoemd in de bijlage onder de categorieën 1 en 2, 
mits: 
2. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de bijlage, 

maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de be-
drijven die wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn 
genoemd in de bijlage onder een hogere categorie dan 2, 
maar in een individueel geval een lagere milieubelasting 
hebben; 

3. het geen geluidszoneringsplichtige c.q. risicovolle inrichtin-
gen betreft; 

b. het bepaalde in lid 7.4.2. sub a juncto lid 7.4.1. en toestaan dat 
gronden en gebouwen worden gebruikt voor de uitoefening 
van productiegebonden detailhandel. 

7. 4. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 7.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

7. 5. Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in lid 7.4.1. 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 8: Watersportdoeleinden 

8. 1. Bestemmingsomschrijving 

De op de kaart voor Watersportdoeleinden aangewezen gronden 
zijn bestemd voor: 

a. terreinen en water ten behoeve van aanleggelegenheid; 
b. schiphuizen; 
c. gebouwen ten behoeve van: 

1. berging en stalling; 
2. onderhoud en beheer; 

d. een bedrijfswoning; 
met daaraan ondergeschikt: 
e. wegen, straten, stegen en paden; 
f. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
g. kaden; 
h. groenvoorzieningen; 
i. bebossing en beplanting; 
j. parkeervoorzieningen; 
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder steigers, 

vlonders en plankieren. 

8. 2. Bouwvoorschriften 

8. 2. 1.  Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende be-
palingen: 

a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen. 

8. 2. 2. Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de vol-
gende bepalingen: 

a. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één bedragen; 
b. de oppervlakte van een gebouw zal ten hoogste 100 m² be-

dragen;  
c. een bedrijfswoning zal worden voorzien van een kap; 
d. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten minste 30° be-

dragen; 
e. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten hoogste 60° be-

dragen. 

8. 2. 3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen per hoofdgebouw zal ten hoogste 50 m² bedragen, 
met dien verstande dat: 
- de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen ten hoogste 50% van het erf zal bedragen; 
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b. de goothoogte van een aan- of uitbouw of bijgebouw zal ten 
hoogste 3,00 m bedragen; 

c. de dakhelling van een aan- of uitbouw of bijgebouw zal ten 
hoogste 60° bedragen. 

8. 2. 4.  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, gelden de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten be-
hoeve van de bedrijfsuitoefening, zal te hoogste 10,00 m be-
dragen; 

b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, zal ten hoogste 1,00 m bedragen. 

8. 3. Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een goede woonsituatie; 
b. een goede milieusituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; en 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

8. 4. Gebruiksvoorschriften 

8. 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. 

8. 4. 2.  Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 8.4.1., wordt in ieder geval gerekend: 

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

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
een prostitutiebedrijf. 

8. 4. 3.  Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 8.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

8. 5. Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in lid 8.4.1. 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 9: Dorpstuin 

9. 1. Bestemmingsomschrijving 

De op de kaart voor dorpstuin aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 

a. tuinen, inclusief volkstuinen; 
b. cultuurgrond; 
c. gebouwen ten behoeve van: 

1. sociaal-culturele voorzieningen; 
2. horecabedrijven, niet zijnde een bar- of bar-/dancing, ten 

behoeve van en ondergeschikt aan sociaal-culturele voor-
zieningen; 

met daaraan ondergeschikt: 
d. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
e. gebouwen; 
f. parkeervoorzieningen; 
g. groenvoorzieningen; 
h. watergangen; 
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

9. 2. Bebouwingsbepalingen 

9. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende be-
palingen: 

a. het aantal gebouwen zal ten hoogste één bedragen; 
b. de oppervlakte van een gebouw zal ten hoogste 150 m² be-

dragen;  
c. een gebouw zal worden voorzien van een kap; 
d. de dakhelling van een gebouw zal ten minste 30° bedragen; 
e. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen; 
f. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedra-

gen; 
g. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen. 

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

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

9. 3. Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een goede woonsituatie; 
b. een goede milieusituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; en 
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e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

9. 4. Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 9.2.1. sub a en toestaan dat het aantal ge-
bouwen wordt vergroot tot 2; 

b. het bepaalde in lid 9.2.1. sub b en toestaan dat de gezamenlij-
ke oppervlakte van de gebouwen wordt vergroot tot 300 m²; 

mits deze vrijstelling geen onevenredige aantasting oplevert van 
het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusitua-
tie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmo-
gelijkheden van de aangrenzende gronden. 

9. 5. Gebruiksvoorschriften 

9. 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. 

9. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 9.5.1., wordt in ieder geval gerekend: 

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

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
een prostitutiebedrijf. 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
horecabedrijven over een oppervlakte groter dan 100 m²; 

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

e. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af-
braak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de 
uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwacti-
viteiten en werken en werkzaamheden; 

f. het storten van puin en afvalstoffen; 
g. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik ont-

trokken voer-, vaar- of vliegtuigen. 

9. 5. 3.  Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid 9.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be-
perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

9. 6. Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in lid 9.5.1. 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 10: Binnentuin 

10. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor binnentuin aangewezen gronden zijn be-
stemd voor: 
a. tuinen, geen erven zijnde; 
b. gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen, straten, stegen en paden; 
d. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

10. 2. Bouwvoorschriften 

10. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende be-
palingen: 

a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen; 
c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedra-

gen. 

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

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

10. 3. Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een goede woonsituatie; 
b. de verkeersveiligheid; en 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

10. 4. Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

- het bepaalde in lid 10.2.1. sub a en toestaan dat een gebouw 
ten behoeve van onderhoud en beheer buiten het bouwvlak 
wordt gebouwd, mits: 
3. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 15 m² zal be-

dragen; 
4. de dakhelling van een gebouw ten hoogste 60° zal bedra-

gen; 
5. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 3,00 m zal 

bedragen; 
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mits deze vrijstelling geen onevenredige aantasting oplevert van 
het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusitua-
tie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmo-
gelijkheden van de aangrenzende gronden. 

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 en bouwwerken ten behoeve van 
een seksinrichting; 

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

c. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af-
braak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de 
uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwacti-
viteiten en werken en werkzaamheden; 

d. het storten van puin en afvalstoffen; 
e. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik ont-

trokken voer-, vaar- of vliegtuigen. 

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 10.5.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op 
de economische delicten. 

10. 7. Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale 
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden, het plan wijzigen in die zin dat: 

- de bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming ”Woon-
doeleinden 2”, mits: 
1. de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 

“Wijzigingsbevoegdheid”; 
2. als hoofdgebouw uitsluitend woonhuizen zullen worden 

gebouwd; 
3. het aantal hoofdgebouwen ten hoogste 2 zal bedragen; 
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4. het oppervlak van een hoofdgebouw maximaal 150 m² zal 
bedragen; 

5. een hoofdgebouw vrijstaan zal worden gerealiseerd; 
6. er geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan de 

eventuele archeologische waarden van het gebied; 
7. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de 

betreffende gronden, voor het overige, de bepalingen van 
artikel 4 van toepassing zijn; 

8. de wijzigingsbevoegdheid zal passen binnen het gemeen-
telijk als ook het provinciaal volkshuisvestingsbeleid. 

10. 8. Wijzigingsprocedure 
Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 
10.7. is de volgende procedure van toepassing: 
a. Een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 10.7., waarbij 

toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijhorende stuk-
ken, gedurende 4 weken op het stadskantoor 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 belang-
hebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk 
zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging. 
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Artikel 11: (Agrarische) cultuurgrond 

11. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor (agrarische) cultuurgrond aangewezen gron-
den zijn bestemd voor: 
a. (agrarische) cultuurgrond; 
b. groenvoorzieningen; 
c. paden; 
d. sloten, bermen en/of waterlopen; 
met daaraan ondergeschikt: 
e. wegen, straten, stegen en paden; 
f. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
g. 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 zijn-
de, geldt de volgende bepaling: 

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

11. 3. Gebruiksvoorschriften 

11. 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. 

11. 3. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 11.3.1. wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot- en af-
braak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de 
uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwacti-
viteiten en werken en werkzaamheden; 

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

c. het storten van puin en afvalstoffen; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

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

delen. 

11. 3. 3. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in 11.3.1. wordt in ieder geval niet

- Het tijdelijk, al dan niet periodiek gebruik van de gronden als 
evenemententerrein. 

 gerekend: 
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11. 3. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 11.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

11. 4. Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in lid 11.3.1. 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 12: Bijzonder groen 

12. 1. Bestemmingsomschrijving 

De op de kaart voor bijzonder groen aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

a. een drenkelingenkerkhof; 
waarbij het behoud van de (cultuur)historische waarden en de 
ruimtelijke kwaliteit van het drenkelingenkerkhof wordt nage-
streefd; 
met daaraan ondergeschikt: 
b. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
c. groenvoorzieningen; 
d. terreinen; 
e. paden en verhardingen; 
f. waterlopen; 
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 zijn-
de, geldt de volgende bepaling: 

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

12. 3. Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. het behoud van de (cultuur)historische waarden van het dren-
kelingenkerkhof; en 

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

12. 4. Aanlegvergunningen 

12. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelij-
ke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergun-
ning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-
zaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen en/of verharden van paden; 
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
c. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en beplanting; 
d. het verwijderen van grafmonumenten. 
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12. 4. 2.  Het in lid 12.4.1. vervatte verbod is niet van toepassing 
op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud betreffen; 
b. noodzakelijk zijn in verband met het gebruik of beheer van de 

gronden. 

12. 4. 3.  De in lid 12.4.1. genoemde vergunning kan slechts wor-
den verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de cultuurhistorische waarden van het drenkelingenkerkhof. 

12. 5. Gebruiksvoorschriften 

12. 5. 1.  Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebrui-
ken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met 
deze bestemming. 

12. 5. 2.  Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals 
bedoeld in lid 12.5.1., wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot- en af-
braak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de 
uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwacti-
viteiten en werken en werkzaamheden; 

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

c. het storten van puin en afvalstoffen; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

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

len. 

12. 5. 3.  Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 12.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

12. 6. Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in lid 12.4.1. en lid 12.5.1. 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 13: Groenvoorzieningen 

13. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden 
zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen; 
b. bermen en beplanting; 
c. speelvoorzieningen, indien de gronden op de kaart zijn voor-

zien van de aanduiding “speelvoorzieningen toegestaan”; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. tuinen en erven; 
e. wegen, straten, stegen en paden; 
f. waterlopen en waterpartijen; 
g. oevers en kaden; 
h. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
i. verhardingen; 
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

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 zijn-
de, geldt de volgende bepaling: 

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

13. 3. Gebruiksvoorschriften 

13. 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. 

13. 3. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 13.3.1., wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot en af-
braak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de 
uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwacti-
viteiten en werken en werkzaamheden; 

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

c. het storten van puin en afvalstoffen; 
d. het gebruik van de gronden ten behoeve van speelvoorzienin-

gen, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan-
duiding “speelvoorzieningen toegestaan”; 

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
een seksinrichting; 
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f. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen. 

13. 3. 3. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in 13.3.1. wordt in ieder geval niet

- Het tijdelijk, al dan niet periodiek gebruik van de gronden als 
evenemententerrein. 

 gerekend: 

13. 3. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 13.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

13. 4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 
Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid, 
de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid 13.1. sub c en 13.3.2. sub d juncto lid 

13.3.1. en toestaan dat speelvoorzieningen worden gereali-
seerd, indien de gronden op de kaart niet

13. 5. Strafbepaling 

 zijn voorzien van de 
aanduiding “speelvoorzieningen toegestaan”. 

Overtreding van het bepaalde in lid 13.3.1. 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 14: Parkeerterrein 

14. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor parkeerterrein aangewezen gronden zijn be-
stemd voor: 
a. parkeervoorzieningen; 
met daaraan ondergeschikt: 
b. tuinen en erven; 
c. groenvoorzieningen; 
d. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
e. wegen, straten, stegen en paden; 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

14. 2. Bouwvoorschriften 

14. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd. 

14. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, geldt de volgende bepaling: 

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

14. 3. Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verkeersveiligheid;en 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

14. 4. Gebruiksvoorschriften 

14. 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. 

14. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 14.4.1., wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot en af-
braak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de 
uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwacti-
viteiten en werken en werkzaamheden; 

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

c. het storten van puin en afvalstoffen; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

een seksinrichting; 
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e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid-
delen. 

14. 4. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 14.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

14. 5. Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in lid 14.4.1. wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op 
de economische delicten. 
 
 
  
  



Bestemmingsplan 
Snakkerburen blz 39 
 
 

04-37-06 Buro Vijn B.V. 
 

Artikel 15: Verkeers- en verblijfsdoeleinden 

15. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor verkeers- en verblijfsdoeleinden aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen, straten, stegen, paden en pleinen; 
b. parkeervoorzieningen; 
c. groenvoorzieningen; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. tuinen en erven; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. kademuren; 
met de daarbijbehorende: 
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

15. 2. Bouwvoorschriften 

15. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd. 

15. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, 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 5,00 m bedragen. 

15. 3. Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verkeersveiligheid;en 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

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. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 15.4.1., wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot en af-
braak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de 
uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwacti-
viteiten en werken en werkzaamheden; 

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

c. het storten van puin en afvalstoffen; 
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d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
een seksinrichting; 

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

15. 4. 3. 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: Vaarweg 

16. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor vaarweg aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
a. vaarwegen; 
b. oevers; 
c. recreatief medegebruik; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. wegen, straten, stegen en paden; 
e. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
f. oeverbeschoeiingen; 
g. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder rem-

mingwerken. 

16. 2. Bouwvoorschriften 

16. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd. 

16. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, gelden de volgende bepalingen: 

a. er mogen geen steigers, vlonders en plankieren worden ge-
bouwd; 

b. de hoogte van oeverbeschoeiingen zal ten hoogste 0,40 m 
bedragen; 

c. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer al dan niet over het wa-
ter, zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

16. 3. Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen, nadere eisen stellen aan 
de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de milieusituatie; 
b. de verkeersveiligheid; en 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

16. 4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid 16.2.2. sub b en toestaan dat de hoogte 

van oeverbeschoeiingen wordt verhoogd tot ten hoogste 0,60 
m, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de wa-
terstructuur en de waterhuishoudkundige situatie. 
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16. 5. Aanlegvergunningen 

16. 5. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelij-
ke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergun-
ning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-
zaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen van dagrecreatieve voorzieningen; 
b. het vergraven van oevers. 

16. 5. 2. Het in lid 16.5.1. vervatte verbod is niet van toepassing 
op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke: 

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

den van dit plan. 

16. 5. 3.  De in lid 16.5.1. genoemde vergunning kan slechts wor-
den verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de waterstructuur en de waterhuishoudkundige situatie. 

16. 6. Gebruiksvoorschriften 

16. 6. 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. 

16. 6. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld in lid 16.6.1., wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik als ligplaats voor woonschepen dan wel andere 
vaartuigen die als zodanig gebruikt worden; 

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

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

16. 6. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van 
het bepaalde in lid 16.6.1., indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

16. 7. Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in lid 16.5.1. en lid 16.6.1. 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: Water 

17. 1. Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
a. waterlopen en waterpartijen; 
b. oevers; 
c. aanleggelegenheid;  
met daaraan ondergeschikt: 
d. wegen, straten, stegen en paden; 
e. nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
f. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder 

dammen, bruggen en/of duikers. 

17. 2. Bouwvoorschriften 

17. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden 
gebouwd. 

17. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, gelden de volgende bepalingen: 

a. er mogen geen steigers, vlonders en plankieren worden ge-
bouwd; 

b. de hoogte van oeverbeschoeiingen zal ten hoogste 0,40 m 
bedragen; 

c. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer al dan niet over het wa-
ter, zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

17. 3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid 17.2.2. sub b en toestaan dat de hoogte 

van oeverbeschoeiingen wordt verhoogd tot ten hoogste 0,60 
m vanaf het waterpeil, mits: 
* geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de water-

structuur. 

17. 4. Aanlegvergunning 

17. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelij-
ke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergun-
ning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-
zaamheden uit te voeren: 

a. het wijzigen en/of dempen van waterlopen; 
b. het vergraven van oevers. 
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17. 4. 2. Het in lid 17.4.1. vervatte verbod is niet van toepassing 
op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke: 

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

den van dit plan. 

17. 4. 3. De in lid 17.4.1. genoemde vergunning kan slechts wor-
den verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de waterstructuur en/ of de landschappelijke waarden. 

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. 

17. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be-
doeld  in lid 17.5.1., wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik als ligplaats voor woonschepen dan wel andere 
vaartuigen die als zodanig gebruikt worden; 

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

c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kam-
peermiddelen. 

17. 5. 3. 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 17.4.1. en 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 verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van: 
a. de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en 

percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen 
en percentages; 

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het 
profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in ge-
ringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 
-intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen 
worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aan-
leiding geeft; 

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de 
hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 
vergroot tot ten hoogste 10,00 m; 

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de 
hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van 
zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten 
hoogste 30,00 m; 

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van 
gebouwen en toestaan dat de (bouw)hoogte van de gebouwen 
ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorste-
nen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot, 
mits: 
1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 

10% van het betreffende bouwvlak zal bedragen; 
2. de hoogte leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 

maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende ge-
bouw zal bedragen;  

g. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen bin-
nen het bouw- c.q. bestemmingsvlak en toestaan dat de gren-
zen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde 
worden overschreden door: 
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatieka-

nalen en schoorstenen; 
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 
3. erkers over maximaal 80% van de breedte van de gevel 

van het woonhuis waaraan wordt gebouwd; 
4. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen; 
mits: 

- de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrij-
dend; 

- de gevelbouwgrens niet overschrijdend. 
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Artikel 21: Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale 
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden, het plan wijzigen in die zin dat de bestemming “Bedrijfs-
doeleinden” wordt gewijzigd naar de bestemming “Woondoelein-
den 1” of “Woondoeleinden 2”, mits: 

a. de woonfunctie in principe plaatsvindt binnen de bestaande 
bebouwing; 

b. indien nieuwbouw plaatsvindt, deze passend is binnen het be-
bouwingsbeeld van de omgeving; 

c. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betref-
fende gronden de bepalingen van artikel 3 c.q. 4 van toepas-
sing zijn; 

d. de wijzigingsbevoegdheid zal passen binnen het gemeentelijk 
als ook het provinciaal volkshuisvestingsbeleid. 



Bestemmingsplan 
Snakkerburen blz 49 
 
 

04-37-06 Buro Vijn B.V. 
 

Artikel 22: Wijzigingsprocedure 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van ar-
tikel 21 is de volgende procedure van toepassing: 
a. Een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van artikel 21, waar-

bij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijhorende 
stukken, gedurende 4 weken op het stadskantoor 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 belang-
hebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk ziens-
wijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging. 
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Artikel 23: Overgangsbepalingen 

23. 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 bepaalde 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. 

23. 2. Vrijstellingsbepaling 
Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 
bepaalde in lid 23.1. dat de bestaande afwijkingen naar de om-
vang niet mogen worden vergroot en toestaan dat een eenmalige 
vergroting plaatsvindt van de inhoud van de in lid 23.1. toegelaten 
bouwwerken met ten hoogste 10%. 

23. 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. 

23. 4. Uitzonderingen op het overgangsrecht 
Lid 23.1. 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 23.3. 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 24: Slotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 
 
Voorschriften deel uitmakende van het  
Bestemmingsplan Snakkerburen 
van de gemeente Leeuwarden. 
 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 maart 2008. 
 
 
 
De voorzitter,              De griffier, 
 
 
 
 
………………              ….………. 
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