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1.  Inleiding 

1.1. Algemeen 

Het bestemmingsplan Lemstervaart houdt de planologische regeling in van het meest oostelijk 
gelegen gedeelte van de kern Lemmer. Het gebied wordt globaal gezien begrensd door de 
Sluisweg, de Rijksweg A6 en de Lemstervaart. Het bestemmingsplan bevat de regeling voor het 
bestaande woongebied alsmede voor het bestaande bedrijfsgedeelte. 
De huidige regeling voor het gebied is voor het grootste deel vastgelegd in het bestemmings-
plan Lemstervaart vastgesteld door de gemeenteraad van Lemsterland d.d. 29-09-1975 en 
goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 24-03-1976. Inmid-
dels zijn voor een aantal onderdelen herzieningen opgesteld waardoor - in combinatie met een 
aantal na te streven nieuwe ontwikkelingen die niet binnen de huidige regeling passen - de op-
zet van een nieuw ruimtelijk plan noodzakelijk is. Hiermee wordt gedoeld op onder andere de 
ontwikkelingen met betrekking tot de plannen tot de herinrichting van de wijk Lemstervaart zoals 
deze zijn neergelegd in het "wijkverbeteringsplan". Op deze onderdelen zal nog nader in deze 
toelichting worden ingegaan. In het onderhavige plan zijn de ruimtelijke gevolgen die voortvloei-
en uit de hiervoor genoemde plannen, opgenomen. 

1.2. De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan "Lemstervaart" bestaat uit de volgende stukken: 
♦ plankaart, schaal 1:2.000 (tek.nr. LM0001AA); 
♦ voorschriften. 

 
Op de plankaart zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden en opstallen weer-
gegeven. De voorschriften geven de ingevolge het bepaalde in artikel 12 van het Bro '85 vereis-
te regelen en bepalingen weer. In de toelichting zijn de aan het plan ten grondslag liggende ge-
dachten en een beschrijving van de planopzet vermeld. 
Het plan is aangevuld met de resultaten van "het overleg" en "de inspraak". 

1.3. Situering van het plangebied 

Het plangebied wordt begrensd door Rijksweg A6, door de Lemstervaart, door de Sluisweg en 
door de Zeedijk. Op afbeelding 1 is deze ligging in beeld gebracht. 

1.4. Inrichting van het plan 

Juridisch gezien is het bestemmingsplan opgezet als een gedetailleerd plan. 
Het bestemmingsplan regelt voor het belangrijkste deel de bestemmingen van bestaande situa-
ties. Deze bestaande situaties zijn over het algemeen duidelijk en kunnen "rechtstreeks" worden 
bestemd. Uitwerkingsplannen of nader uit te werken situaties doen zich niet voor zodat er geen 
sprake is van behoefte aan "globale" bestemmingsregelingen. 
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2.  Onderzoek 

2.1. Algemeen 

Volgens artikel 9 van het Bro '85 dienen burgemeester en wethouders ten behoeve van een 
goede ruimtelijke ordening een onderzoek in te stellen naar de bestaande toestand en naar de 
mogelijke en wenselijke ontwikkelingen van de gemeente, respectievelijk van het plangebied. 
In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de huidige situatie in de vorm van 
een beschrijving van de huidige stedebouwkundige karakteristiek, een beschrijving van de 
aanwezige functies en van de relevante milieuaspecten. 

2.2. Stedebouwkundige karakteristiek 

Ruimtelijk gezien, is het plangebied op te delen in een aantal hoofdelementen. Het grootste deel 
van het plangebied wordt gevormd door het "binnengebied" dat voornamelijk bestaat uit rijen-
woningen die aan een "lineair" aangelegd stratenpatroon zijn gebouwd. De wijk dateert uit de ja-
ren zestig en is in feite aangelegd in de Noordoostpolder, waardoor een beduidend hoogtever-
schil bestaat ten opzichte van de overige delen van Lemmer. 
De aanleg van de A6 en de aanwezigheid van de provinciegrens (Lemstervaart) zijn voor een 
belangrijk deel bepalend geweest voor de richting en de structuur van dit woongebied. 
Met betrekking tot het patroon van wegen en waterlopen kan worden opgemerkt dat de Almere 
en de Schouw de hoofdontsluitingsweg van de wijk vormen. Het stratenpatroon is vrij eenvou-
dig. Alle buurtontsluitingswegen zijn aangesloten op de Almere/Schouw, die op haar beurt is 
aangesloten op het hoofdwegennet, dat voor een deel gevormd wordt door de Sluisweg en het 
Lemsterpad. 
Een ander belangrijk hoofdelement wordt gevormd door de brede groenstrook langs de oostzij-
de van het woongebied. Dit groengebied vormt een belangrijke buffer tussen de woonwijk en de 
A6. Aan de noordzijde van de wijk bestaat nog steeds een open en groen gebied met een 
enigszins agrarisch karakter. In het vigerende bestemmingsplan was hier nog enige ruimte voor 
woningbouw opgenomen. Deze mogelijkheden zijn tot op heden niet benut en zullen ook niet 
meer gerealiseerd worden in verband met de waterstaatsbelangen en de invloedsfeer van de 
A6. Het overige groen bevindt zich langs de Almere/Schouw en overigens komt het voor als on-
derdeel van de wegprofielen. 
Het derde hoofdelement van het plangebied wordt gevormd door het sportveldencomplex bin-
nen het westelijke plangebied. Het complex biedt voornamelijk huisvesting aan de voetbalclub 
de tennisvereniging en de volkstuinvereniging. 
Tenslotte is er een gebied aanwezig dat wordt gekenmerkt doordat hier de vestiging van een 
bedrijfsterrein heeft plaatsgevonden. Het gaat om dat gedeelte dat zich bevindt tussen de Lem-
stervaart en het Lemsterpad. In het westelijk gedeelte van genoemd gebied zijn nog een aantal 
vrijstaande woningen gebouwd. 

2.3. Functies 

Zoals hiervoor al is aangegeven bestaat een groot gedeelte van het plangebied uit woningen. 
Het aantal bedraagt ± 700 waarvan ongeveer 70% is gebouwd als rijenwoning. Het grootste 
deel van de woningen is gebouwd in de periode 1968-1973. 
In de wijk zijn op dit moment geen supermarkten aanwezig. De buurtwinkel is enige jaren gele-
den gesloten. Diverse plannen voor hervestiging zijn ondernomen, echter tot op heden zonder 
resultaat. Wel is hier een tapijtwinkel en een snackbar en pizzeria gevestigd. In het centrum van 
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het woongebied, aan de Schokker, zijn twee scholen gelegen, namelijk de Christelijke en de 
Openbare Basisschool. Daarnaast komt binnen het plangebied een sportzaal en een buurthuis 
annex peutercrèche voor. De voormalige kleuterschool aan de Aak is thans in gebruik als assu-
rantiekantoor (7 arbeidsplaatsen). 
Sportvoorzieningen zijn thans volop aanwezig. Momenteel hebben de sportvelden aan de zuid-
westzijde een bovenwijkse functie en bieden ruimte aan allerlei (bal)sporten. Behalve de sport-
velden is er een ruimte voor de schietvereniging aanwezig. 
Ten zuiden van het Lemsterpad bevindt zich het bedrijfsterrein. 

2.4. Milieuhygiënische aspecten 

2.4.1. Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder (Wgh) beoogt een samenhangend stelsel te bieden ter beperking van ge-
luidhinder met als doel de bescherming van mens en milieu. Deze wet kent een groot aantal re-
gelen en bepalingen, die zijn neergelegd in 16 hoofdstukken. De hoofdstukken waaraan in het 
kader van dit bestemmingsplan aandacht dient te worden besteed zijn: 

♦ hoofdstuk V: "zones rond industrieterreinen"; 
♦ hoofdstuk VI: "zones langs wegen". 

 
Hoofdstuk V geeft regels omtrent de vaststelling van geluidzones rond industrieterreinen, waar-
op geluidhinderlijke inrichtingen zijn gevestigd (voorheen de zogenaamde "categorie A-
inrichtingen"). Deze inrichtingen zijn aangewezen bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
Wet milieubeheer (hierna "geluidhinderlijke inrichtingen" genoemd).  
De geluidzones moeten worden beschouwd als planologisch risicogebied. De toelaatbaarheid 
van de ruimtelijke ontwikkelingen in een dergelijke zone is afhankelijk van de toetsing daarvan 
aan de normstelling voor industrielawaai. 
 
In het voorliggende plangebied zelf bevindt zich een dergelijke inrichting niet. Omdat deze in-
richtingen in het plangebied niet voorkomen en deze daar om milieuhygiënische redenen ook 
niet zijn gewenst, is in de voorschriften een bepaling opgenomen ter wering van deze bedrijven. 
Door de expliciete uitsluiting van geluidhinderlijke inrichtingen in het plangebied, is geen akoes-
tisch onderzoek naar de geluidbelasting van het in het plan gesitueerde industrieterrein nood-
zakelijk. Ook hoeft dan geen geluidzone te worden vastgesteld. 
 
Wel is in de directe nabijheid van het plangebied een tweetal bedrijfsterreinen aanwezig, name-
lijk het industrieterrein Buitengaats en het industrieterrein Lemmer Rien waarbinnen de vesti-
ging van geluidhinderlijke inrichtingen wel is toegestaan. De voor deze industrieterreinen vast-
gestelde geluidzone (1990) overlapt gedeeltelijk het voorliggende plangebied. Dit betreft een 
aantal gronden aan de westrand van het gebied, zoals weergegeven op afbeelding 3. Daarbij 
kan worden opgemerkt dat thans wordt bezien of tot aanpassing van de zonegrens kan worden 
overgegaan. Op basis van de in dit stadium beschikbare gegevens kan worden vermeld dat het 
waarschijnlijk is dat de huidige zone, met inachtneming van het gestelde in de Wet geluidhinder 
hieromtrent, kan worden verkleind.  
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In hoofdstuk VI is met betrekking tot geluid veroorzaakt door het wegverkeer de verplichting op-
genomen tot het verrichten van een onderzoek naar de geluidbelasting op gevels van woningen 
(en daarmee gelijk te stellen geluidsgevoelige objecten).  
Op basis van de Wgh zijn alle wegen, met uitzondering van woonerven en wegen met een 
maximumsnelheid van 30 km per uur, voorzien van een onderzoekszone (artikel 74 lid 1 Wgh). 
Indien binnen deze zone woningen en andere geluidsgevoelige objecten zullen worden ge-
bouwd, is in beginsel een akoestisch onderzoek naar de te verwachten geluidbelasting op de 
gevels van deze woningen of objecten vereist. Omgekeerd dient ook bij de aanleg of recon-
structie van een weg in beginsel een dergelijk onderzoek te worden verricht.  
Wegen kunnen uitsluitend van deze verplichting worden ontdaan, indien uit een zogenaamde 
geluidsniveaukaart is gebleken dat de 50 dB(A)-contour op minder dan 10 meter uit de as van 
de meest nabij gelegen rijstrook is gelegen. Dit betekent voor nieuwe situaties dat, zolang de 
geluidsniveaukaart ontbreekt, alle wegen met een (gedeeltelijk) binnen het plangebied gelegen 
onderzoekszone, in het onderzoek betrokken moeten worden. 
 
Allereerst kan zowel in zijn algemeenheid, als ook meer specifiek gelet op de mogelijkheid tot 
het via vrijstelling realiseren van bedrijfswoningen binnen het plangebied, melding worden ge-
maakt van reeds voorhanden zijnde akoestische onderzoeksresultaten omtrent de Rijksweg  
A6. Bedoeld onderzoek is verricht door de geluidmeetdienst Zuidwest Friesland in het kader van 
het Meerjaren Saneringsprogramma Geluidhinderbestrijding. Uit het onderzoek blijkt dat langs 
de Rijksweg A6 een saneringssituatie wegverkeerslawaai bestaat (gevelbelasting hoger dan 55 
dB(A)). In de berekeningen is de aanleg van een geluidswal langs de A6 meegenomen.  
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt, dat in een situatie met een geluidswal langs de rijksweg ten 
zuiden van de Barkentijn een geluidswal met een hoogte van 4 meter ten opzichte van het 
maaiveld noodzakelijk zal zijn. De geluidswal zal een lengte van circa 800 meter moeten heb-
ben. In dat geval zal de saneringssituatie wegverkeerslawaai grotendeels worden opgeheven. 
In een situatie met een geluidswal en een geluidsscherm langs de Rijksweg kan door het aan-
vullend plaatsen van een geluidsscherm met een hoogte van 2 meter ten noorden van de rijks-
weg de saneringssituatie ten westen van de rijksweg geheel worden opgeheven. Het geluids-
scherm zal dan een lengte hebben van circa 460 meter.  
 
Uiteindelijk is gekozen voor een iets van de bovenstaande opties afwijkende oplossing, namelijk 
een geluidswal met een hoogte van ten minste 6 meter. Zodoende wordt enerzijds voldaan aan 
de benodigde hoogte ter reducering van het wegverkeerslawaai en ontstaat anderzijds de mo-
gelijkheid om de wal aantrekkelijk in te richten als groenstrook met fiets- en wandelpaden. 
 
Bedoeld onderzoek is als bijlage aan deze toelichting toegevoegd. 
 
Verder dient gelet op de mogelijke realisatie van bedrijfswoningen in de toekomst, aandacht te 
worden besteed aan de geluidbelasting vanaf het Lemsterpad. De verkeersintensiteit op het 
Lemsterpad bedraagt volgens de meest recente telgegevens 1733 motorvoertuigen per etmaal. 
Op basis van een algemene rekentabel kan een indicatie van de geluidbelasting worden ver-
kregen. Bedoelde tabel geeft bij een verkeersintensiteit van 2000 motorvoertuigen per etmaal 
het volgende beeld. 
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ligging (50+5) dB(A)-lijn in verschillende situaties 
uitgangpunten: - daguurpercentage 7%; 

-  verhard oppervlak 8,5 m; 
- snelheid 50 km/ u; 
- reflectie 30%. 

 
l = 2000 mvt/etmaal verdeling verkeer 

verharding 0/99/1/0* 0/97/2/1 0/95/3/2 
klinkers 22 m 27 m 31 m 
asfalt 12 m 15 m 17 m 
zoab 8 m 11 m 13 m 

* motorrijwielen/licht/middel /zwaar 

 
Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid, dat de 50+5 dB(A)-lijn wordt bereikt binnen een af-
stand van circa 30 meter vanaf het Lemsterpad. Uiteraard geldt dit uitsluitend als indicatie. Als 
voorwaarde voor vrijstellingverlening geldt, dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden 
overschreden. Op dat moment zal een concreet onderzoek een vereiste zijn. Dit heeft als voor-
deel, dat per situatie de afschermende werking van bedrijfsgebouwen bij de berekeningen kun-
nen worden betrokken. Daarnaast moet worden opgemerkt dat het in het voornemen ligt om het 
plangebied in 2002 aan te passen als 30-km gebied. In dat geval hoeft voor de wegen binnen 
het 30-km gebied geen akoestisch onderzoek plaats te vinden. 
 
Overigens kan nog worden opgemerkt dat de regeling voor nieuwe situaties niet geldt met be-
trekking tot op het tijdstip van de vaststelling of de herziening van het bestemmingsplan aanwe-
zig zijnde woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen, terwijl op dat tijdstip de weg 
eveneens reeds aanwezig of in aanleg is. Dit laat de eerder omschreven saneringssituaties on-
verlet. Hierdoor is geen onderzoek noodzakelijk voor wat betreft de gevelbelasting vanwege de 
overige in (de nabijheid van) het plangebied gelegen wegen ten opzichte van de reeds in het 
plangebied aanwezige (bedrijfs-)woningen. 
 
2.4.2. Integrale Nota LPG (1984) 

Teneinde de activiteiten met LPG op voldoende veilige wijze te doen plaatsvinden is door het 
ministerie van VROM de Integrale Nota LPG opgesteld (1984). Hierin is aandacht besteed aan 
alle onderdelen die in de LPG-keten kunnen worden onderscheiden, te weten aanlanding en 
productie-vervoer-opslag-verbruik. 
In het onderhavige plangebied is een LPG-tankstation gevestigd aan het Lemsterpad. Derhalve 
dient aandacht te worden besteed aan de in acht te nemen afstanden bij LPG-stations, zoals 
die zijn weergegeven in de bijlage bij bovengenoemde Nota: 
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Afstanden Integrale Nota LPG 

 

ten opzichte van incidentele bebouwing, dat wil zeggen vrijstaande woningen verspreid over een groot gebied en lint-

bebouwing: 

♦ vulpunt 
♦ tankwagen 
♦ reservoir 
♦ aflevertoestel 

 

80 meter 

80 meter 

40 meter 

20 meter 

ten opzichte van bijzondere objecten categorie I, dat wil zeggen sporthallen en zwembaden, weidewinkels, hotels en 

kantoorgebouwen (< 50 personen), recreatieterreinen en industriegebouwen, alsmede incidentele dienst- en bedrijfs-

woningen op industrieterreinen: 

♦ vulpunt 
♦ tankwagen 
♦ reservoir 
♦ aflevertoestel 

30 meter 

30 meter 

20 meter 

20 meter 

 
Rekening houdend met deze voorgeschreven afstanden kan voor dit LPG-tankstation een twee-
tal zones worden bepaald, te weten een zone van 30 meter rond het vulpunt en een zone van 
20 meter rond een tank of aflevertoestel. Omdat binnen een zone van 80 meter uitsluitend "bij-
zondere objecten categorie I" mogelijk zijn, is een zone van 40 respectievelijk 80 meter niet aan 
de orde. 
 
Binnen de wél van toepassing zijnde zones is geen enkele bebouwing (van derden) mogelijk, 
dus ook geen industriegebouwen. Plankaart en voorschriften zijn zodanig opgezet, dat binnen 
de 30- c.q. 20 meter-zone in beginsel geen (nieuwe) bebouwing kan worden opgericht. Omdat 
het mogelijk is om door technische voorzieningen bepaalde scenario's geheel of gedeeltelijk uit 
te sluiten, kan na vrijstellingverlening industriebebouwing worden toegestaan, mits dit milieu-
technisch uitvoerbaar en toelaatbaar is. Voor bedrijfswoningen is deze mogelijkheid niet opge-
nomen, omdat de woonfunctie daarvoor toch te gevoelig wordt geacht. Verder is buiten de be-
staande locatie geen nieuw LPG-reservoir toegestaan. Op basis van het Besluit LPG-tank-
stations en de CPR 8-1 kan bij een gemiddelde bezetting aan bedrijfswoningen op het bedrijfs-
terrein van ten hoogste 1 per hectare van voornoemde normstelling worden uitgegaan. Komen 
er echter meer woningen voor dan dient voor bedrijfswoningen van een grotere afstand uit te 
worden gegaan. Dit kan echter nader afgewogen worden bij de toepassing van de vrijstellings-
bevoegdheid. 
 
2.4.3. Mogelijke hinder vanwege niet-agrarische bedrijven 

Zowel in, als in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich bedrijfsterreinen. Dit be-
treft enerzijds het industrieterrein Buitengaats/Lemmer Rien en anderzijds het bedrijfsterrein 
langs het Lemsterpad in het zuidelijk deel van het plan. 
 
Ten aanzien van het industrieterrein Buitengaats/Lemmer Rien kan worden vermeld dat de mili-
euhygiënische randvoorwaarden voor de hier aanwezige bedrijven ten opzichte van hun - be-
staande - omgeving afdoende zijn geregeld middels de aan deze bedrijven verleende milieuver-



 
 
 
 
 
 

7 

gunningen. Omdat het voorliggende plan niet voorziet in wijzigingen ten opzichte van de reeds 
bestaande situatie in het gebied, is nader onderzoek dan wel zijn nadere regelen in het kader 
van dit bestemmingsplan niet noodzakelijk.  
 
Ten aanzien van de bedrijven gelegen op het in het plangebied opgenomen bedrijfsterrein kan 
eveneens worden verwezen naar de verleende milieuvergunningen. Daarnaast dient in de op te 
stellen planologische regeling te worden voorzien in een coördinatie tussen milieuhygiënische 
randvoorwaarden enerzijds en planologische mogelijkheden (ten aanzien van toekomstige be-
drijfsvestigingen) anderzijds. Dit vloeit voort uit de wens om reeds bij de planologische toets na-
drukkelijk inzicht te hebben in en te bieden over milieuaspecten, die van belang zijn voor de toe-
laatbaarheid. In deze coördinatie kan worden voorzien door in het plan een zoneringensysteem 
in combinatie met een bedrijvenlijst toe te passen. Een dergelijk systeem is dan ook opgeno-
men in de voorliggende plansystematiek, waardoor ook toekomstige milieuhygiënische pro-
bleemsituaties zo veel mogelijk worden voorkomen. 
 
2.4.4. Mogelijke hinder vanwege agrarische bedrijven 

In verband met de aanwezigheid van agrarische bedrijven in de omgeving van het plangebied 
en de mogelijkheid tot het via vrijstelling toestaan van dienstwoningen, dient een onderzoek te 
worden ingesteld naar de beïnvloeding van het plangebied tengevolge van agrarische bedrijfs-
activiteiten. In dit verband worden twee publicaties als richtlijn gehanteerd, te weten de VNG-
publikatie "Bedrijven en Milieuzonering" (1999) en de brochure "Veehouderij en stankhinder" 
van het ministerie van VROM (1996). Laatstgenoemde brochure heeft met name betrekking op 
agrarische bedrijven met intensieve veehouderij. Voor de overige bedrijven kan de VNG-lijst als 
indicatie voor de aan te houden afstand worden aangehouden. Op basis van deze lijst dient ten 
opzichte van niet-intensieve veehouderijbedrijven en akkerbouwbedrijven een afstand van 100 
meter te worden aangehouden. 
Op grond van de brochure "Veehouderij en stankhinder" dient afhankelijk van het aantal dieren 
en de diersoort van op een intensieve wijze gehouden vee en afhankelijk van de aard van de 
omgeving een bepaalde afstand te worden aangehouden tussen hinder- c.q. stankgevoelige 
functies en agrarische bedrijven met (een tak van) intensieve veehouderij. Bij de voorbereiding 
van het onderhavige plan is voor een gebied met een straal van ongeveer 500 meter nagegaan 
waar agrarische bedrijven voorkomen. Gebleken is dat in die straal een aantal agrarische be-
drijven is gelegen. Het betreft een drietal agrarische bedrijven binnen het grondgebied van de 
gemeente Lemsterland, ten oosten van de A6, en een tweetal bedrijven ten zuiden en zuidoos-
ten van het plangebied die zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Noord-
oostpolder. Het betreft hier in alle situaties agrarische bedrijven met een bedrijfsvoering waarbij 
uitgegaan kan worden van een toetsingsafstand van 100 meter. Gelet op het feit dat alle bedrij-
ven zijn gesitueerd op een afstand van meer dan 100 meter van het plangebied, kan worden 
gesteld dat de aanwezigheid van de bedrijven geen enkele consequentie heeft voor het plange-
bied.  
 
2.4.5. Eventuele bodemverontreiniging 

Daar sprake is van een consoliderend bestemmingsplan waarbij niet wordt voorzien in verdere 
planologische uitbreidingsmogelijkheden, is een gericht bodemonderzoek thans niet noodzake-
lijk. Meer in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat thans geen gevallen van bodemveront-
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reiniging bekend zijn in het plangebied. Een en ander doet uiteraard niets af aan de vereiste 
schone grondsverklaring in het kader van aanvragen om bouwvergunning. 
Overigens kan nog worden opgemerkt dat de geluidswal zal worden aangelegd met licht veront-
reinigde grond, afkomstig van locaties buiten het plangebied. Hierover heeft uitvoerig overleg 
plaatsgevonden met de provinciale milieuambtenaren. 
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3.  Toekomstige ontwikkeling 

 
In 1995 is een aanzet gegeven tot de opstelling van een wijkverbeteringsplan voor de wijk Lem-
stervaart. De directe aanleiding tot het opstellen van dit plan was gelegen in het feit dat de ge-
meente signalen heeft opgevangen die aantonen dat het tijd is om het leefklimaat van de wijk te 
verbeteren. In het betreffende plan zijn een aantal verbeteringen aangegeven, op basis waar-
van concrete uitvoeringsprojecten zijn gestart (en een aantal daarvan ondertussen reeds afge-
rond zijn). Tevens zijn er een aantal doelstellingen opgesteld zodat er per onderdeel een verbe-
tering wordt nagestreefd. In het wijkverbeteringsplan wordt uiteindelijk gekomen tot een aantal 
concrete projecten waarvan er enkele in het betreffende plan zijn uitgewerkt. 
Het belangrijkste project bestaat uit de aanpassing van de kruising Zeedijk/Sluisweg - Almere/-
Vissersburen. Het ligt in de bedoeling dat hier een minirotonde wordt gerealiseerd (inmiddels 
gerealiseerd). Tevens zullen de aangrenzende openbare ruimten moeten worden heringericht.  
Een tweede project heeft met name betrekking op de herinrichting van het kruispunt Alme-
re/Schouw waar door de snelheid van het verkeer wordt getemperd en er betere parkeermoge-
lijkheden ontstaan nabij de enige winkelvoorziening in deze wijk. 
Als derde project staat de herinrichting van de Schouw op het programma. Hierbij kunnen als 
belangrijkste onderdelen genoemd worden de nieuwe oversteekmogelijkheden vanaf de beide 
scholen en de snelheidsremmende maatregelen. 
Voorts komt uit het wijkverbeteringsplan naar voren dat er - naast een aantal verkeersverbete-
ringen en de herinrichting van een aantal woonstraten - een gebied structureel gewijzigd moet 
worden. 
De hoofddoelstelling is "het creëren van een gevarieerder woongebied". De leefbaarheid, de va-
riatie in het woningaanbod (huur- en koopwoningen) en recreatiemogelijkheden (wandelen en 
spelen) vormen de belangrijkste uitgangspunten. In de planbeschrijving wordt hierop nog nader 
ingegaan. 
 
Omdat het in het kader van de opstelling van het bestemmingsplan te ver zou voeren om op alle 
maatregelen in te gaan, kan eenvoudigheidshalve worden verwezen naar het wijkverbeterings-
plan. In dit plan zijn ook een aantal uitgewerkte projecten opgenomen. De aangegeven verbete-
ringen kunnen binnen de in het onderhavige plan opgenomen regelingen worden gerealiseerd. 
Met de uitvoering van een aantal onderdelen van het wijkverbeteringsplan is medio 1999 een 
aanvang genomen. 
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4.  Het plan 

4.1. Algemeen 

Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt heeft het onderhavige plan grotendeels een consolide-
rend karakter. Dit betekent in het algemeen dat met het toekennen van de bestemmingen zo-
veel mogelijk wordt aangesloten bij de huidige functies. Daarnaast wordt met het opstellen van 
dit plan beoogd om een zodanig plan te ontwerpen dat enerzijds rechtszekerheid wordt gebo-
den aan de burgers en dat anderzijds voldoende praktische mogelijkheden worden geboden om 
flexibel op ondergeschikte aanpassingen in te kunnen spelen. Hierna volgt een beschrijving van 
de aangegeven bestemmingen. 

4.2. De planopzet 

Zoals hiervoor al is aangegeven komen er veel verschillende functies in het plangebied voor die 
- mits goed geregeld - niet met elkaar in conflict behoeven te komen. In eerste instantie zijn er 
de verschillende wooncategorieën (woonbestemmingen). Alle bestaande woningen zijn be-
stemd tot de bestemming "woonhuizen" of tot de bestemming "meergezinshuizen". De laatste 
categorie betreft het blokje meergezinshuizen in drie bouwlagen aan de Hoeker. Dit blokje is 
door de specifieke hoogte, gebruik en verschijningsvorm bestemd tot "meergezinshuizen". Alle 
overige woningen hebben een of meerdere aanduidingen gekregen waardoor de (hoofd) ver-
schijningsvorm is vastgelegd. Zo zijn onder andere de goothoogte en het maximale aantal aan-
een te bouwen woningen vastgelegd. Binnen het al eerder genoemde gebiedje tussen Schouw 
en Fregat, waar door de Woningbouwvereniging verbeteringsplannen zijn ontwikkeld is de be-
stemmingsplanregeling zodanig opgesteld dat deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk gereali-
seerd kunnen worden. Zo zijn de aanpassingen aan de woningen mogelijk. Op die plaatsen 
waar extra woonlagen worden gerealiseerd is de hoogteregeling aangepast. Ook de bouw van 
kleine wooneenheden langs de Fregat is - bestemmingsplantechnisch gezien - mogelijk. Het-
zelfde geldt voor de ontwikkelingen binnen het openbare gebied, dat wil zeggen de aanpassin-
gen van de wegen en voetpaden enzovoorts. Door deze gebiedjes te bestemmen tot "openbaar 
erf" zijn alle inrichtingsveranderingen mogelijk. Overigens worden bij deze inrichting de bewo-
ners volledig op de hoogte gehouden en is inspraak mogelijk. 
De bij de woningen behorende voortuinen zijn voor het overgrote deel bestemd tot "tuinen". Het 
betreft hier met name ook de tuinen die uit visueel oogpunt tuinen dienen te blijven en waar 
geen bijgebouwen mogen worden gebouwd. Op de erven, dat wil zeggen op de achter de wo-
ningen gesitueerde terreinen is wel de bouw van bijgebouwen mogelijk waardoor hier geen 
"tuinbestemming" is aangegeven maar het onbebouwde gedeelte van de woonbestemming. Op 
enkele plekken waar de erven grenzen aan de openbare wegen is ook de bestemming "tuinen" 
aangegeven. 
 
In het plangebied is op één plek overgegaan tot het aangeven van de bestemming "winkels". 
Het gaat hier om de situatie op de hoek van de Schouw en de Almere. In combinatie met de 
aanwezige en momenteel leegstaande winkel is op de koppen van dit blok een horecabestem-
ming aangegeven. Het gaat om de legalisering van een snackbar en een pizzeria. Op een aan-
tal plaatsen in het plangebied komt de bestemming "bijzondere doeleinden" voor. Het betreft 
hier onder andere een tweetal scholen aan de Schokker, het gymnastieklokaal aan de Aak en 
het buurthuis annex peutercrèche aan de Tjalk/Fregat. Alle genoemde bebouwing is bestemd 
tot "Bijzondere Doeleinden". Binnen de bestemmingen zijn bebouwingsvlakken aangegeven 
alsmede een hoogteregeling. 
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Het gebied ten zuiden van het Lemsterpad, waar, met uitzondering van het woongebiedje rond 
de Duckdalf, de bedrijven zijn gevestigd is bestemd tot "bedrijfsdoeleinden". Door middel van 
het aangeven van zones is het bedrijfsterrein gezoneerd, hetgeen feitelijk wil zeggen dat binnen 
vastgestelde afstanden vanaf bestaande woningen bepaalde bedrijven zijn toegestaan of uitge-
sloten. De zonering is tot stand gekomen met behulp van een bedrijvenlijst1. In deze bedrijven-
lijst zijn bedrijven ingedeeld in categorieën. Hiertoe zijn de aspecten geur, stof, geluid en gevaar 
kwantitatief beoordeeld, hetgeen zich weerspiegelt in een aan te houden afstand van het bedrijf 
tot aaneengesloten woonbebouwing. 
 
Voor elk van de aspecten is een afstand bepaald. De grootste afstand is bepalend voor de aan 
te houden afstand ten opzichte van woningbouw. 
De relatie categorie - grootste afstand zoals die in de bedrijvenlijst wordt gehanteerd is als volgt: 
 

Categorie grootste afstand 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 meter 

30 meter 

50 en 100 meter 

200 en 300 meter 

500, 700 en 1.000 meter 

1.500 meter 

 
Het voorliggende plan kent binnen de bestemming "bedrijfsdoeleinden" drie zones. Zone A om-
vat zeer lichte, op korte afstand van het woonmilieu aanvaardbare bedrijven: bedrijven uit de ca-
tegorieën 1 en 2. Zone B bevat lichte tot middelzware bedrijvigheid: bedrijven uit de categorieën 
1, 2 en 3 mits de grootste aanbevolen afstand niet meer dan 50 meter bedraagt. Zone C biedt 
naast bedrijven uit de categorieën 1 en 2 ook mogelijkheden voor alle middelzware bedrijven, 
dat wil zeggen voor alle categorie 3 bedrijven. 
 
Verder dient nog te worden vermeld dat momenteel op het bedrijfsterrein een aantal bedrijven 
aanwezig is dat niet past binnen de aangegeven categorie-indeling. Aangezien deze bedrijven 
echter niet een zodanige hinder veroorzaken dat er sprake is van overlast (de betreffende be-
drijven zijn in het bezit van de benodigde milieuvergunningen), is het gemeentebestuur niet 
overgegaan tot het "wegbestemmen" van deze bedrijven. Er is gekozen voor het systeem dat 
bedoelde bedrijven gelegaliseerd worden door middel van een aanduiding op de plankaart, die 
de specifieke aard van het betreffende bedrijf vastlegt. 
 
Ten aanzien van de bestemmingswijze van de wegen kan het volgende worden verduidelijkt. In 
principe is een 4-tal categorieën opgenomen. De bestemming "verkeersdoeleinden" is toege-
kend aan de A6. Het betreft hier de "zwaarste" bestemming, hetgeen wil zeggen dat het gaat 
om een nationale verbindingsweg met ongelijkvloerse kruisingen. 
Bij belangrijke interlokale verbindingswegen en bij buurtontsluitingswegen is overgegaan tot de 
bestemming "verkeersgebied". Het betreft hier onder andere een deel van de Sluisweg, het 
Lemsterpad en de Almere/Schouw. 

 
1 VNG, Den Haag 1999. 
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De overige wegen die binnen het plangebied voorkomen hebben feitelijk slechts een functie ter 
ontsluiting van de aanliggende erven. De aangegeven bestemming luidt "openbaar erf". 
Tenslotte is gebruik gemaakt van de bestemming "voet-/fietspad". Het gaat hier specifiek om au-
tovrije paden, die veelal gebruikt worden om vanaf de openbare erven, de woningen te ontslui-
ten. 
De overige bestemmingen behoeven geen nadere toelichting en spreken voor zich. 
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5.  Toelichting op de voorschriften 

5.1. Algemeen 

In deze paragraaf worden - voor zover dit nodig en wenselijk wordt geacht - de van het be-
stemmingsplan deeluitmakende voorschriften van een nadere toelichting voorzien. 
 
De voorschriften geven inhoud aan de op de plankaart aangegeven bestemmingen. Ze geven 
aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe er ge-
bouwd mag worden. Bij de opzet van de voorschriften is getracht het aantal regels zo beperkt 
mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, wat werkelijk noodzakelijk is. Niettemin kan 
het in een concrete situatie voorkomen, dat afwijking van de gestelde normen gewenst is. Hier-
toe zijn in het bestemmingsplan enkele vrijstellingsbepalingen opgenomen. 
De bevoegdheid om vrijstelling van bepaalde normen te verlenen is gebaseerd op artikel 15 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De uitvoering berust bij burgemeester en wethouders. Deze 
flexibiliteitbepaling maakt afwijkingen van geringe aard mogelijk, waarbij de aan de grond toe-
gekende bestemming gehandhaafd dient te blijven. 
 
De bij dit plan behorende voorschriften zijn onderverdeeld in drie paragrafen, te weten: 

I. Definities; 
II. Bestemmingen; 
III. Algemene bepalingen. 

 
In paragraaf I worden enkele in de voorschriften gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat 
interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op 
welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten. 
 
In paragraaf II worden de op de kaart aangegeven bestemmingen omschreven en wordt be-
paald op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Tevens worden per be-
stemming de bebouwingsmogelijkheden vermeld. 
 
Paragraaf III bevat bepalingen die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen, zodat het 
uit praktische overwegingen de voorkeur verdient deze in een afzonderlijke paragraaf onder te 
brengen. 

5.2. Nadere toelichting op de voorschriften 

Woonhuizen (artikel 3) 
 
In dit artikel wordt de bestemmingsregeling gegeven van alle in het plangebied voorkomende 
burgerwoningen, met uitzondering van gestapelde woningen. Daarnaast is op een plek tevens 
het gebruik als kantoor toegestaan. Dit geldt alleen waar dit op de plankaart is aangegeven. De 
hoofdgebouwen, in casu de woningen, mogen uitsluitend binnen het bebouwingsvlak worden 
opgericht. Daarnaast geven de voorschriften een regeling ten aanzien van de goothoogte, dak-
helling en breedte van de woning. Een aantal woningen mogen uitsluitend worden voorzien van 
een plat dak. Deze woningen zijn op de kaart nader aangegeven. 
Bij een woning mogen bijgebouwen worden opgericht. De bijgebouwen bij vrijstaande en half-
vrijstaande woningen mogen geen grotere oppervlakte bezitten dan 40 m²; voor bijgebouwen bij 
rijenwoningen geldt een maximum van 20 m2. Voor de beantwoording van de vraag of een ge-
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bouw als een bijgebouw moet worden aangemerkt, is uitsluitend de verschijningsvorm relevant. 
Bij een bijgebouw dient sprake te zijn van een van het hoofdgebouw afwijkende verschijnings-
vorm. Het doet niet ter zake waarvoor het bijgebouw wordt gebruikt, mits het gebruik maar in de 
bestemmingsomschrijving past. De definitie van "bijgebouw" is op deze redenatie toegespitst. 
De gebouwen mogen worden gebruikt als praktijkruimte, mits de woonfunctie als hoofdfunctie 
aanwezig blijft. Het gaat daarbij om praktijkruimten voor beroepen (geen bedrijven!) op admini-
stratief, maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te 
stellen gebied. Deze regeling vloeit voort uit de jurisprudentie zoals deze is ontwikkeld ten aan-
zien van de "aan huis gebonden beroepen". Bij twijfelgevallen, bij voorbeeld omtrent de vraag of 
sprake is van een beroep dan wel van een bedrijf, zal in het concrete geval aansluiting moeten 
worden gezocht bij deze jurisprudentie. Overigens geldt dit voor alle gronden met de bestem-
ming "woonhuizen", in tegenstelling tot eerder genoemde kantoor. De kantoorfunctie is hier 
dermate omvangrijk dat een specifieke regeling noodzakelijk is. 
 
Meergezinshuizen (artikel 4) 
 
De in het plangebied voorkomende meergezinshuizen zijn als zodanig bestemd. Voor alle ge-
bouwen geldt, dat deze binnen het bebouwingsvlak dienen te worden geplaatst.  
 
Bedrijfsdoeleinden (artikel 9) 
 
Deze gronden zijn bestemd voor de binnen het plangebied voorkomende bedrijven alsmede 
voor de nieuwvestiging c.q. verplaatsing van bedrijven.  
 
Zoals reeds eerder vermeld, is ten behoeve van de beoordeling van de toelaatbaarheid van be-
drijven aan deze voorschriften als bijlage een bedrijvenlijst toegevoegd. 
Binnen alle tot "bedrijfsdoeleinden" bestemde gronden zijn bedrijven uit de categorieën 1 en 2 
van deze bedrijvenlijst toegestaan. Daarnaast zijn afhankelijk van de zone zoals die op de plan-
kaart is aangegeven, nog bedrijven uit hogere categorieën toegestaan. Het aspect "grootste af-
stand", zoals aangegeven in de bedrijvenlijst, is daarbij van belang.  
Voor bestaande bedrijven, die niet binnen de categorie-indeling passen, dan wel voor bedrijven, 
die wegens hun aard niet binnen de bestemmingsomschrijving passen (bij voorbeeld detailhan-
delsvestigingen), is op de plankaart een aanduiding opgenomen. Hiermee zijn deze bedrijven 
positief bestemd. 
Omdat de in de bedrijvenlijst opgenomen indeling voortvloeit uit activiteiten van het gemiddelde 
bedrijf in de betreffende sector, zijn (aanzienlijke) afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde 
bedrijf mogelijk. Ter ondervanging van eventuele onvolkomenheden van de gekozen systema-
tiek en om op eenvoudige wijze te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, is ter zake een 
vrijstellingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen. Via vrijstellingsproce-
dure kunnen bedrijven worden toegelaten die naar de aard van de bedrijvigheid alsmede qua 
bedrijfsomvang vergelijkbaar zijn met de bedrijven, die in de betreffende categorieën zijn ge-
noemd. Voorwaarde is wel dat deze bedrijven qua hinder en/of gevaar geen onevenredige af-
breuk doen aan het woonleefmilieu. 
 
Voor de volledigheid kan worden opgemerkt dat de vestiging van bedrijven, als bedoeld in bijla-
ge II van het Inrichtingen en vergunningenbesluit (voorheen de zogenaamde "categorie A-
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inrichtingen"), is uitgesloten. Dit betreft inrichtingen die in hoge mate geluidhinder veroorzaken. 
Deze bedrijven komen in het plangebied niet voor, noch zijn daar gewenst. 
 
Ten aanzien van het bebouwingspercentage van het bouwperceel tenslotte is bepaald dat dit 
ten hoogste 80 bedraagt, tenzij reeds sprake is van een hoger bebouwingspercentage ten tijde 
van de terinzagelegging van het ontwerpplan. In het laatste geval moet worden uitgegaan van 
dit hogere bebouwingspercentage. 
 
Nutsdoeleinden (artikel 11) 
 
De wat grotere openbare nutsvoorzieningen zijn specifiek bestemd, waarbij aan de hoogte een 
maximum van 5 meter is verbonden. Dit laat onverlet de algemene mogelijkheid, om na vrijstel-
ling bouwwerken voor openbare diensten tot 50 m³ respectievelijk tot 15 m³ te realiseren, met 
een maximale hoogte van 3,50 meter. Deze mogelijkheid is opgenomen in de aanvullende vrij-
stellingsbevoegdheden (artikel 23) en geldt in beginsel voor alle gronden. 
 
Verkeersdoeleinden, verkeersgebied en openbaar erf (artikelen 18, 19 en 20) 
 
Deze artikelen betreffen de bestemmingsregelen voor de binnen het plangebied gelegen we-
gen. Het onderscheid tussen de bestemmingen is gebaseerd op de verschillende functies die 
de wegen bezitten. 
De bestemming "verkeersdoeleinden" betreft heeft betrekking op wegen met een interlokale 
verbindingsfunctie, in dit geval de Rijksweg A6. De wegen die zijn bestemd als "verkeersgebied" 
kennen hoofdzakelijk een wijk- en/of buurtontsluitingsfunctie. De bestemming openbaar erf ten-
slotte heeft betrekking op wegen en/of erven met uitsluitend een functie ter ontsluiting van de 
aanliggende gronden. 
 
Waterstaatkundige doeleinden (dubbelbestemming) (artikel 22) 
 
Deze bestemming betreft de binnen het plangebied gesitueerde gronden met een waterkerende 
functie. Het betreft een zogenaamde "dubbelbestemming" die, naast de bestemming die reeds 
vanwege hun ligging/gebruik/verschijningsvorm is toegekend, aan de verschillende gronden is 
gegeven. 
In lid A van dit artikel wordt de bestemming aangegeven die deze gronden tevens hebben. Ver-
der wordt aangegeven dat de waterkerende functie van primaire betekenis is. In relatie tot de 
opgenomen vrijstellingsbevoegdheid kan een evenwichtige afweging worden gemaakt met be-
trekking tot eventuele bebouwing. 
 
Aanvullende vrijstellingsbevoegdheden (artikel 24) 
 
In dit artikel is een aantal regelen opgenomen, teneinde het mogelijk te maken het plan op on-
dergeschikte punten aan te passen. Dit evenwel met het voorbehoud dat de belangen van der-
den in redelijkheid niet mogen worden geschaad. 
Ook kleine afwijkingen (maximaal 10%) van de in de voorschriften opgenomen, dan wel op de 
kaart aangegeven maten kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. Tevens kunnen 
volgens dit artikel kleine bouwwerken ten dienste van het openbaar nut worden opgericht. 
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Met het oog op de noodzaak van eventuele overschrijdingen (van geringe afmetingen) van de 
bebouwingsgrens mogelijk te maken, is voor erkers een vrijstelling opgenomen tot een over-
schrijding van de bebouwingsgrens van maximaal 1,50 meter. 
 
Dubbeltelbepaling (artikel 25) 
 
Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te kunnen 
voorkomen. Dit kan zich met name voordoen indien een deel van het bouwperceel, dat reeds bij 
de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken, wederom - nu ten be-
hoeve van de berekening van het maximale bebouwingspercentage van een ander bouwper-
ceel - wordt betrokken. 
 
Gebruiksbepalingen (artikel 26) 
 
Voor de redactie van de gebruiksbepaling is de algemene formulering aangehouden. Deze gaat 
uit van de gedachte, dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de 
bestemming. Dit maakt het noodzakelijk dat de bestemmingsomschrijving (in deze voorschriften 
steeds lid A van het betreffende artikel) voldoende duidelijk is. 
Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het tijdstip van 
het van rechtskracht worden ervan, mag worden voortgezet. Wijziging van dit strijdige gebruik is 
strafbaar gesteld indien de afwijking van het plan wordt vergroot. 
Het bepaalde in lid G ("toverformule") is, ondanks het subjectieve karakter, toch in de voorschrif-
ten opgenomen omdat constante jurisprudentie dit vereist. 
De in dit artikel opgenomen gebruiksbepalingen geven aan, dat detailhandel op het bedrijfster-
rein in principe verboden is. Wel kan een ondergeschikte en logischerwijze uit de bedrijfsvorm 
voortvloeiende vorm van detailhandel worden toegestaan. Een uitzondering wordt enerzijds ge-
vormd door de nader genoemde vormen van detailhandel, die onder deze bestemming zijn op-
genomen. Het betreft hier, evenals dit het geval is bij de overige opgenomen bedrijfsgerichte 
aanduidingen, reeds - in casu op het bedrijfsterrein - bestaande activiteiten. Voortzetting daar-
van wordt niet bezwaarlijk geacht. Daarnaast kan nog vrijstelling worden verleend voor diverse 
in de leden C en D genoemde vormen van detailhandel. Voor zover reeds sprake is van deze 
vormen van detailhandel, kan de benodigde vrijstelling worden geacht te zijn verleend. 
 
Overgangsbepalingen (artikel 27) 
 
Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan op het tijdstip van het 
ter inzage leggen van dit plan, is onder het overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding 
van de bebouwing wordt mogelijk gemaakt. Indien de onder het overgangsrecht gebrachte be-
bouwing door een calamiteit verloren gaat, is volledige herbouw toegestaan. 
 
Strafbepaling (artikel 28) 
 
In dit artikel wordt overtreding van de gebruiksbepaling, ingevolge het bepaalde in artikel 59 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, strafbaar gesteld waardoor administratieve of strafrechtelij-
ke sancties mogelijk zijn. 
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6.  Economische uitvoerbaarheid 

 
Ingevolge artikel 9 van het Bro '85 dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan onder 
meer een onderzoek te worden ingesteld naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. In 
het onderhavige geval is er sprake van een consoliderend plan. Voor de uitvoering van het wijk-
verbeteringsplan is een belangrijke bijdrage verkregen uit het door de Provincie beheerde 
stads- en dorpsvernieuwingsfonds. Voor de resterende kosten is dekking gevonden binnen de 
gemeentebegroting. 
De activiteiten in het "centrale" plangebied zoals de herinrichting en - structurering van het 
woongebied tussen Fregat en Smak is een activiteit waarbij de gemeente financieel slechts in 
ondersteunende zin betrokken is. De beschrijving van de economische uitvoerbaarheid hiervan 
kan derhalve achterwege blijven. 
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7.  Overleg 

7.1. Overleg met de bevolking 

In het kader van de inspraak ex artikel 6a van de WRO is op de in de gemeente Lemsterland 
gebruikelijke wijze de mogelijkheid tot inspraak geboden. Tijdens de inspraakperiode zijn geen 
reacties bij de gemeente binnengekomen. 

7.2. Overleg ex artikel 10 Bro '85 

In het kader van het overleg ex artikel 10 van het Bro '85 is het ontwerpbestemmingsplan "Lem-
stervaart" aan de volgende instanties toegezonden: 

1. Provincie Friesland, Commissie van Overleg; 
2. woningbouwvereniging Volksbelang Lemsterland; 
3. gemeente Noordoostpolder; 
4. N.V. Nederlandse Gasunie; 
5. Ministerie van Defensie; 
6. KPN; 
7. Wetterskip Boarn en Klif. 

 
De onder 3, 5 en 6 genoemde instanties hebben te kennen gegeven dat het plan hen geen aan-
leiding gaf tot het maken van op -of aanmerkingen. De reacties van de overige instanties wor-
den hierna weergegeven en voorzien van een gemeentelijke reactie. 
 
Ad 1. Provincie Friesland, Commissie van Overleg 
 
De Commissie van Overleg heeft het ontwerpbestemmingsplan Lemstervaart in haar vergade-
ring d.d. 2 maart 2000 behandeld. Naar aanleiding van die behandeling bericht de Commissie 
het volgende. 
De Commissie kan instemmen met de door u gekozen planopzet die is gericht op het handha-
ven van de bestaande functies en op de bestaande ruimtelijke inrichting. Het plan is daarnaast 
voldoende flexibel om de voorziene herstructureringswerkzaamheden uit te voeren. 
Op grond van het advies komt de afdeling Ruimtelijke Plannen tot de conclusie dat zij bij Gede-
puteerde Staten kan bevorderen dat voor het ontwerpbestemmingsplan een specifieke algeme-
ne verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven. 

Reactie gemeente 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 
Ad 2. Woningbouwvereniging Volksbelang Lemsterland 
 
Op het voorliggende plan hebben wij geen op- of aanmerkingen. Onlangs hebben wij een ver-
nieuwd voorraadbeleidsplan opgesteld. Hierin zijn voor de onderhavige wijk enkele veranderin-
gen, op het gebied van de ruimtelijke ordening, opgenomen. Het betreft hier de afbraak van to-
taal 22 woningen, waardoor meer (speel-/parkeer-)ruimte in een straat ontstaat en blokverklei-
ning van een aantal blokken in een aantal straten wordt gerealiseerd. Na overleg met de bewo-
nerscommissie zullen deze plannen met de betreffende bewoners worden gecommuniceerd. 
Binnenkort zullen wij hierover met u overleg voeren. 

Reactie gemeente 
Voor kennisgeving aangenomen.  
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Ad 4. N.V. Nederlandse Gasunie 
 
Met uw schrijven d.d. 21 december 1999 deed u ons het ontwerpbestemmingsplan "Lemster-
vaart" in het kader van het vooroverleg ex artikel 10 BRO toekomen. 
In het onderhavige plangebied is een leiding gelegen van onze maatschappij die niet op de 
plankaart is aangegeven. Bijgaand zenden wij u de plankaart retour waarop de ligging van de 
leiding in rood is aangegeven en verzoeken u de plankaart dienovereenkomstig aan te passen. 

Reactie gemeente 
De plankaart is conform de opmerking aangepast. 

 
Voor wat betreft de aan te houden veiligheidsafstanden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in 
de omgeving van bestaande gastransportleidingen is de richtlijn van het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, getiteld: 'Zonering langs hogedruk aardgas-
transportleidingen" onder kenmerk DGMH/B nr. 0104004 van 26 november 1984 van toepas-
sing. Uitgangspunt van deze richtlijn is dat het streven erop gericht dient te zijn bestemmingen 
die voorzien in het regelmatig verblijf van personen, buiten de zogeheten toetsingsafstand te 
realiseren. Voor de betrokken leiding bedraagt deze afstand 20 meter. 

Reactie gemeente 
De aanwezige woonfuncties zijn op een grotere afstand van de leiding gelegen dan de 
genoemde 20 meter, zodat zich geen problemen zullen voordoen. 

 
Afwijking is in dit geval op grond van leidingspecificaties toegestaan indien technische, planolo-
gische en/of economische overwegingen hiertoe noodzaken, waarbij echter steeds de minimale 
bebouwingsafstand van 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding in acht dient te 
worden genomen. 

Reactie gemeente 
In de voorschriften is deze maat als bebouwingsvrije zone opgenomen. 

 
De leiding is onder andere gelegen in bestemmingen waar het oprichten van bouwwerken en/of 
het aanbrengen van beplanting op grond van de voorschriften is toegestaan. Wellicht ten over-
vloede willen wij u erop wijzen dat, uit oogpunt van veiligheid en bedrijfsvoering, het oprichten 
van enig bouwwerk en/of het aanbrengen van diepwortelende en/of hoogopgaande beplanting 
niet is toegestaan. Tevens is binnen deze strook het uitvoeren van werkzaamheden niet toege-
staan, behoudens vrijstelling nadat de leidingbeheerder is gehoord. 

Reactie gemeente 
Bij voorkomende werkzaamheden zal contact met de Gasunie worden opgenomen. 

 
Ad 7. Wetterskip Boarn en Klif 
 
Naar aanleiding van uw brief over het ontwerpbestemmingsplan "Lemstervaart" delen wij u het 
volgende mee. Het bestemmingsplan is voor het grootste deel gelegen in het beheersgebied 
van het waterschap Noordoostpolder met uitzondering van het noordelijke deel, dat grotendeels 
een agrarische bestemming heeft (zie kaartje voor de grens tussen de twee waterschappen). In 
het bestemmingsplan geeft u aan, dat er een wijkverbeteringsplan voor de woonwijk is opge-
steld, waarin diverse herinrichtingsmaatregelen van vooral de wegen zijn opgenomen. In dit ka-
der is ook het bestemmingsplan ontwikkeld. Hoewel wij de inhoud van dit wijkverbeteringsplan 
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niet kennen, gaan wij er van uit dat dit geen gevolgen zal hebben voor de waterbeheersing in 
'ons' noordelijk deel van het plangebied. 
Wellicht kan in het bestemmingsplan vermeld worden dat het plangebied voor wat betreft het 
waterkwantiteitsbeheer is gelegen in de beheersgebieden van de twee genoemde waterschap-
pen. De keur van deze waterschappen is van toepassing op alle watergangen, waterpartijen en 
secundaire waterkeringen in het plangebied (De IJsselmeerkering (primaire waterkering) is ove-
rigens een verantwoordelijkheid van wetterskip Fryslân). 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Reactie gemeente 
Het gemeentebestuur heeft kennis genomen van de opmerkingen van het waterschap. 
Gelet op de aard en de bedoeling van het bestemmingsplan lijkt het gemeentebestuur 
het nader melden van de beheersgebieden en de daarvoor verantwoordelijke water-
schappen niet zinvol.  
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Paragraaf I.  Definities 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

 In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

a. het plan: het bestemmingsplan "Lemstervaart" van de 
gemeente Lemsterland; 

b. de kaart: de kaart die deel uitmaakt van het plan en als 
zodanig is gewaarmerkt (tek.no. LM0001AA); 

c. bouwwerk: 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; 

d. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toeganke-
lijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

e. ander-bouwwerk: een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

f. bebouwing: één of meer gebouwen en/of andere-bouw-
werken; 

g. bebouwingsgrens: een op de kaart, blijkens de daarop voorko-
mende verklaring, als zodanig aangegeven lijn, 
welke door gebouwen niet mag worden over-
schreden, behoudens overschrijdingen die 
krachtens deze voorschriften zijn toegestaan; 

h. bebouwingsvlak: een door bebouwingsgrenzen op de kaart om-
geven oppervlak, binnen hetwelk volgens deze 
voorschriften bepaalde gebouwen mogen wor-
den opgericht; 

i. bouwperceel: een stuk grond, waarop krachtens het plan een 
zelfstandige bebouwing met één gebouw of bij 
elkaar behorende gebouwen is toegestaan; 

j. perceelgrens: een grens van een bouwperceel; 

k. voorgevel: de naar de weg, eventueel voetpad, vanwaar 
het gebouw hoofdzakelijk toegankelijk is, ge-
keerde gevel; 

l. woning: een complex van ruimten, krachtens indeling 
en inrichting geschikt of bestemd voor de huis-
vesting van een huishouding; 

m. woonhuis: een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneen 
gebouwd, dat slechts één woning omvat; 
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n. hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn 
constructie of afmetingen dan wel gelet op de 
bestemming als belangrijkste gebouw valt aan 
te merken; 

o. aan- en bijgebouw: een gebouw, dat in architectonisch opzicht on-
dergeschikt is aan, en een functionele eenheid 
vormt met, het hoofdgebouw en dat door de 
vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw; een aan- of uitbouw wordt hier 
mede onder begrepen; 

p. praktijkruimte: een ruimte zijnde een zelfstandige eenheid van 
een gebouw, die dient voor de uitoefening van 
een beroep (dan wel voor het verlenen van 
diensten) op administratief, maatschappelijk, 
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig 
of een daarmee gelijk te stellen gebied; 

q. dienstwoning: een woning in of bij een gebouw of op een ter-
rein, kennelijk slechts bestemd voor (het gezin 
of een daarmee gelijk te stellen samenlevings-
vorm van) één persoon, wiens huisvesting 
daar, met het oog op de bestemming van het 
gebouw of terrein noodzakelijk is; 

r. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaron-
der begrepen de uitstalling ten verkoop, verko-
pen of (af-)leveren van goederen aan diegenen 
die die goederen kopen voor gebruik, verbruik 
of aanwending anders dan in de uitoefening 
van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

s. horecabedrijf: een gebouw, dat blijkens aard en indeling 
dienstbaar is aan het bedrijfsmatig verstrekken 
van dranken en spijzen voor het gebruik ter 
plaatse al dan niet in samenhang met het be-
drijfsmatig verschaffen van logies; 

t. seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten 
ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelin-
gen worden verricht, of vertoningen van porno-
erotische aard plaatsvinden. Onder seksinrich-
ting worden in elk geval verstaan: een prostitu-
tiebedrijf, waaronder begrepen een erotische-
massagessalon, een seksbioscoop, seksauto-
matenhal, sekstheater of een parenclub, al dan 
niet in combinatie met elkaar; 
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u. melding: een melding als bedoeld in artikel 42 van de 
Woningwet, zoals deze luidde op het tijdstip 
van de terinzagelegging van het ontwerpplan; 

v. bebouwingspercentage: de bebouwde oppervlakte van de gebouwen 
uitgedrukt in procenten van de totale opper-
vlakte van nader aangegeven gronden. 
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Artikel 2. Wijze van meten 

 Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 
 
a. lengte, breedte en diepte van gebouwen: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van scheidingsmuren; 
b. oppervlakte van gebouwen: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van scheidingsmuren; 
c. inhoud van gebouwen: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken, harten van scheidingsmuren en dakvlakken en boven 
begane-grondvloeren; 

d. goothoogte van gebouwen: 
van de snijlijn van dakvlak en gevelvlak tot aan het van gemeentewege aangegeven peil, tenzij 
anders in deze voorschriften is vermeld; 

e. hoogte van gebouwen en/of andere-bouwwerken: 
van het hoogste punt der gebouwen en/of andere-bouwwerken tot aan het van gemeentewege 
aangegeven peil, tenzij in de voorschriften anders is bepaald; 
ondergeschikte bouwwerken, zoals schoorstenen, ventilatiekappen, liftkokers, lichtkoepels en 
antennes hieronder niet begrepen. 
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Paragraaf II.  Bestemmingen 

Artikel 3. Woonhuizen 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "woonhuizen" zijn primair be-
stemd voor wonen, met daarbij behorende gebouwen, andere-bouw-
werken, tuinen en erven alsmede, indien de gronden op de kaart zijn aan-
geduid met "kantoren toegestaan", voor kantoren. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "woonhuizen" bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstan-
de dat voor: 

  

1. hoofdgebouwen i.c. woonhuizen geldt dat:   
a. deze uitsluitend binnen de bebouwingsvlakken worden gebouwd;   
b. uitsluitend vrijstaande en halfvrijstaande woonhuizen mogen wor-

den gebouwd, tenzij anders op de kaart is aangeduid; 
  

c. de breedte van een woonhuis ten minste bedraagt 5 m 
d. de op de kaart gegeven aanwijzingen ten aanzien van de goot-

hoogte respectievelijk hoogte in acht worden genomen; 
  

e. de dakhelling van een woonhuis ten minste bedraagt 30 o 
en ten hoogste bedraagt 60 o 
tenzij de gronden op de kaart zijn aangeduid met "uitsluitend 
platte daken toegestaan" in welk geval uitsluitend platte daken 
zijn toegestaan; 

  

f. in geval van hoeksituaties de afstand van de zijgevel van een 
woonhuis tot de achtergevel van een ander woonhuis ten minste 
bedraagt 

 
 

10 

 
 
m 

g. de afstand van een vrijstaand woonhuis of een blok woonhuizen 
tot de zijdelingse perceelgrens ten minste bedraagt 

 
2 

 
m 

2. bijgebouwen bij vrijstaande en half vrijstaande woningen geldt dat:   
a. de totale oppervlakte aan bijgebouwen per woning ten hoogste 

bedraagt 
met dien verstande dat de oppervlakte binnen het bebouwings-
vlak, voor zover gelegen tussen het verlengde van de zijgevels 
van de woonhuizen niet wordt meegerekend; 

 
40 

 
m² 

b. de hoogte van een aangebouwd bijgebouw en de goothoogte van 
een vrijstaand bijgebouw ten hoogste bedraagt 

 
3 

 
m 

c. de afstand van het bijgebouw tot de voorgevel van het woonhuis 
en het verlengde daarvan ten minste bedraagt 

 
4 

 
m 

d. de afstand van het bijgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten 
minste bedraagt 

 
1 

 
m 

3. bijgebouwen bij rijenwoningen geldt dat:   
a. de totale oppervlakte aan bijgebouwen per woning ten hoogste 

bedraagt 
met dien verstande dat de oppervlakte binnen het bebouwings-

 
20 

 
m² 
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vlak, voor zover gelegen tussen het verlengde van de zijgevels 
van de woonhuizen niet wordt meegerekend; 

 
 

b. de hoogte van een aangebouwd bijgebouw en de goothoogte van 
een vrijstaand bijgebouw ten hoogste bedraagt 

 
3 

 
m 

c. de afstand van een bijgebouw tot de voorgevel van het woonhuis 
en het verlengde daarvan ten minste bedraagt 

 
4 

 
m 

4. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt:   
a. indien de andere-bouwwerken vóór de voorgevel van het hoofd-

gebouw en het verlengde daarvan worden gebouwd 
 

1 
 
m 

b. in overige gevallen 2,50 m 
   

C. Vrijstellingsbevoegdheden   

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van 
het bepaalde in: 

  

a. lid B sub 1 onder e en toestaan dat de dakhelling geheel of ge-
deeltelijk wordt verminderd tot 

 
0 

 
o 

b. lid B sub 1 onder g en toestaan dat de afstand van een (half-)-
vrijstaand woonhuis tot de zijdelingse perceelgrens wordt vermin-
derd tot 

 
 

0 

 
 
m 

c. lid B sub 2 onder a ten behoeve van bijgebouwen tot een opper-
vlakte van ten hoogste 

 
50 

 
% 

van de oppervlakte van het erf achter het bebouwingsvlak tot een 
maximum van ten hoogste 

 
60 

 
m² 

met dien verstande dat de oppervlakte van het aangebouwde bij-
gebouw niet meer mag bedragen dan 

 
80 

 
% 

van de oppervlakte van het hoofdgebouw;   
d. lid B sub 2 onder b, voor wat betreft de hoogte van het aange-

bouwde bijgebouw, mits de hoogte van het aangebouwde bijge-
bouw 

 
 

1,50 

 
 
m 

lager blijft dan de hoogte van het hoofdgebouw, met dien verstan-
de dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
5,50 

 
m 

en de goothoogte van het aangebouwde bijgebouw ten hoogste 
bedraagt 

 
3 

 
m 

e. lid B sub 2 onder d, voor vermindering van de minimale afstand 
tot 

 
0 

 
m 

f. lid B sub 3 onder a, ten behoeve van bijgebouwen tot een op-
pervlakte van ten hoogste 

 
50 

 
% 

van de oppervlakte van het erf achter het bebouwingsvlak tot een 
maximum van ten hoogste 

 
40 

 
m2 

met dien verstande dat de oppervlakte van het aangebouwde bij-
gebouw niet meer mag bedragen dan 

 
80 

 
% 

van de oppervlakte van het hoofdgebouw.   
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2. Vrijstelling als bedoeld in sub 1 wordt slechts verleend indien de be-
bouwingskarakteristiek van de straat en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig wor-
den aangetast. 
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Artikel 4. Meergezinshuizen 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "meergezinshuizen" zijn be-
stemd voor gestapelde woningen, met daarbij behorende bergingen, an-
dere-bouwwerken, erven en groenvoorzieningen. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "meergezinshuizen" bestemde gronden mogen uitsluitend wor-
den gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien ver-
stande dat voor: 

  

1. gebouwen geldt dat:   
a. deze uitsluitend binnen de bebouwingsvlakken worden gebouwd;   
b. de op de kaart gegeven aanwijzingen ten aanzien van de goot-

hoogte in acht worden genomen; 
  

c. de dakhelling ten hoogste bedraagt 65 o 
2. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m 
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Artikel 5. Tuinen 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "tuinen" zijn bestemd voor tui-
nen en erven, met daarbij behorende andere-bouwwerken. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "tuinen" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 
andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande 
dat de hoogte ten hoogste bedraagt: 

  

1. indien de andere-bouwwerken vóór de voorgevel van de woning en 
het verlengde daarvan worden opgericht 

 
1 

 
m 

2. in overige gevallen 2 m 
   

C. Vrijstellingsbevoegdheid   

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien de gronden op de kaart 
zijn aangeduid met "bijgebouwen toegestaan" vrijstelling te verlenen van 
het bepaalde in de leden A en B juncto artikel 3 lid B sub 2 onder a ten 
behoeve van het plaatsen van bijgebouwen met dien verstande dat: 

  

1. de oppervlakte ten hoogste 
bedraagt; 

10 m² 

2. de hoogte ten hoogste bedraagt 3 m 
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Artikel 6. Winkels 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "winkels" zijn bestemd voor 
detailhandel en daarbij behorende voorzieningen, met daarbij behorende 
gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen en erven. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "winkels" bestemde gronden mogen uitsluitend worden ge-
bouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande 
dat voor: 

  

1. gebouwen geldt dat:   
a. deze uitsluitend binnen de bebouwingsvlakken worden gebouwd;   
b. de hoogte ten hoogste bedraagt 7 m 

tenzij anders op de kaart is aangegeven;   
2. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m 
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Artikel 7. Horecabedrijven 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "horecabedrijven" zijn be-
stemd voor de uitoefening van een horecabedrijf, met daarbij behorende 
gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen en erven. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "horecabedrijven" bestemde gronden mogen uitsluitend wor-
den gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien ver-
stande dat voor: 

  

1. hoofdgebouwen geldt dat:   
a. deze uitsluitend binnen de bebouwingsvlakken worden gebouwd;   
b. de hoogte ten hoogste bedraagt 7 m 

2. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m 
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Artikel 8. Bijzondere doeleinden 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "bijzondere doeleinden" zijn 
bestemd voor culturele, educatieve, sociale, medische en/of maatschap-
pelijke doeleinden, met daarbij behorende gebouwen, andere-bouw-
werken, tuinen en erven. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "bijzondere doeleinden" bestemde gronden mogen uitsluitend 
worden gebouwd bouwwerken - niet zijnde (dienst-)woningen - ten dienste 
van de bestemming, met dien verstande dat voor: 

  

1. gebouwen geldt dat:   
a. deze uitsluitend binnen de bebouwingsvlakken worden gebouwd;   
b. de op de kaart aangegeven aanwijzingen ten aanzien van de 

hoogte in acht worden genomen; 
  

2. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m 
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Artikel 9. Bedrijfsdoeleinden 

A. Doeleindenomschrijving   

1. De gronden op de kaart aangewezen voor "bedrijfsdoeleinden" zijn 
bestemd voor ambachtelijke, groothandels-, nijverheid- en/of indu-
striële bedrijven, met daarbij behorende gebouwen, andere-
bouwwerken, erven, ontsluitingswegen, groenvoorzieningen en water-
gangen, met dien verstande dat: 

  

a. op de gronden, die op de kaart zijn aangeduid met "zone A", uit-
sluitend bedrijven zijn toegestaan die zijn genoemd in de catego-
rieën 1 en 2 van de lijst van bedrijven1; 

  

b. op de gronden, die op de kaart zijn aangeduid met "zone B", uit-
sluitend bedrijven zijn toegestaan die zijn genoemd in de catego-
rieën 1, 2 en, indien en voor zover de "afstand" niet meer be-
draagt dan 

 
 
 

50 

 
 
 
m 

categorie 3 van de lijst van bedrijven1;   
c. op de gronden, die op de kaart zijn aangeduid met "zone C", uit-

sluitend bedrijven zijn toegestaan die zijn genoemd in de catego-
rieën 1, 2 en 3 van de lijst van bedrijven1; 

  

d. in afwijking van en in aanvulling op het bepaalde onder a tot en 
met c, de gronden, indien deze als zodanig op de kaart zijn aan-
geduid, tevens zijn bestemd voor: 

  

- een bouwmarkt;   
- een constructiebedrijf   
- een gasdepot;   
- een meubelmakerij.   

2. Niet toegestaan zijn bedrijven als bedoeld in artikel 41 van de Wet ge-
luidhinder, zoals deze luidde op het tijdstip van de terinzagelegging 
van het plan. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "bedrijfsdoeleinden" bestemde gronden mogen uitsluitend 
worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming - niet zijn-
de dienstwoningen - met dien verstande dat voor: 

  

1. gebouwen geldt dat:   
a. het bebouwingspercentage van het bouwperceel ten hoogste be-

draagt 
 

80 
 

dan wel, indien een hoger bebouwingspercentage aanwezig is, 
het bebouwingspercentage zoals dit bestond op het tijdstip van de 
terinzagelegging van het ontwerpplan; 

  

b. de hoogte ten hoogste bedraagt 7 m 
c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste bedraagt 3 m 

 
1 Deze lijst maakt als bijlage 1 deel uit van deze voorschriften. 
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en ten opzichte van de as van de ontsluitingswegen binnen deze 
bestemming ten minste bedraagt 

 
7,50 

 
m 

d. deze niet zijn toegestaan, indien de gronden op de kaart zijn aan-
geduid met "zone LPG", tenzij deze behoren tot de inrichting 
waarvan de LPG-installatie deel uitmaakt; 

  

2. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 6,50 m 
met uitzondering van:   
a. erfscheidingen waarvoor geldt dat de hoogte ten hoogste be-

draagt 
 

2 
 
m 

b. één reclamezuil, indien de gronden op de kaart zijn aangeduid 
met "reclamezuil toegestaan", waarvoor geldt dat de hoogte ten 
hoogste bedraagt 

 
 

25 

 
 
m 

   

C. Vrijstellingsbevoegdheid   

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in: 

  

1. lid A onder 1, aanhef en lid A onder 1 sub a, b en c ten behoeve 
van de vestiging van een bedrijf dat naar aard en omvang gelijk is te 
stellen met de voor de onderscheiden zone aangegeven categorieën 
bedrijven, mits dit bedrijf in vergelijking met de voor de zone aangege-
ven categorieën bedrijven geen grotere en/of onevenredige afbreuk 
doet aan het woon-, werk- en leefmilieu door hinder en/of gevaar. 

  

2. lid B aanhef, voor wat betreft de bouw van een dienstwoning, met 
dien verstande dat: 

  

a. per bouwperceel ten hoogste 1  
dienstwoning mag worden gebouwd;   

b. de inhoud van de dienstwoning ten hoogste bedraagt 600 m3 
c. de goothoogte ten hoogste bedraagt 5,50 m 
d. de voorkeursgrenswaarde op de gevel vanwege de weg als be-

doeld in artikel 82 lid 1 van de Wet geluidhinder1 in acht wordt ge-
nomen; 

  

e. de dienstwoning integraal onderdeel dient uit te maken van de 
overige bebouwing in die zin dat de dienstwoning aan-, op- of in-
gebouwd dient te worden; 

  

f. een evenredige belangenafweging dient plaats te vinden, waarbij 
betrokken wordt de mate waarin de belangen van de gebruikers 
en/of eigenaren van de aanliggende bedrijven worden geschaad; 

  

g. deze vrijstelling geen toepassing vindt indien de gronden op de 
kaart zijn aangeduid met "zone LPG"; 

  

3. lid B onder 2 ten behoeve van de hoogte van silo’s met dien verstan-
de dat de hoogte ten hoogste 

 
20 

 
m 

mag bedragen;   
   

 
1 Zoals deze luidde op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan. 
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4. lid B onder 1 sub d, ten behoeve van bedrijfsgebouwen - niet zijnde 
dienstwoning - met dien verstande dat de milieuhygiënische toelaat-
baarheid en uitvoerbaarheid dient te zijn aangetoond. 
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Artikel 10. Autoboxen 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "autoboxen" zijn bestemd voor 
de stalling van (motor-)voertuigen, met daarbij behorende gebouwen en 
erven. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "autoboxen" bestemde gronden mogen uitsluitend worden ge-
bouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande 
dat voor: 

  

1. gebouwen geldt dat:   
a. deze uitsluitend binnen de bebouwingsvlakken worden gebouwd;   
b. de goothoogte ten hoogste bedraagt 2,50 m 

2. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m 
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Artikel 11. Nutsdoeleinden 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "nutsdoeleinden" zijn bestemd 
voor voorzieningen ten dienste van het openbaar nut, met uitzondering 
van gasdrukregel- en -meetstations, met daarbij behorende gebouwen, 
andere-bouwwerken en erven. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "nutsdoeleinden" bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstan-
de dat voor: 

  

1. gebouwen geldt dat:   
a. deze uitsluitend binnen de bebouwingsvlakken worden gebouwd;   
b. de hoogte ten hoogste bedraagt 5 m 

2. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m 
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Artikel 12. Verkooppunt van motorbrandstoffen 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "verkooppunt van motor-
brandstoffen" zijn bestemd voor de verkoop van motorbrandstoffen met 
daarbij behorende andere-bouwwerken. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "verkooppunt van motorbrandstoffen" bestemde gronden 
mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van 
de bestemming, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
 

2 

 
 
m 

met uitzondering van luifels, waarvoor geldt dat de hoogte ten hoogste 
bedraagt 

 
6 

 
m 
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Artikel 13. Recreatieve doeleinden 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "recreatieve doeleinden" zijn 
bestemd voor sport- en speelvoorzieningen, met daarbij behorende ge-
bouwen, andere-bouwwerken en (parkeer-)voorzieningen, terreinen en 
paden. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "recreatieve doeleinden" bestemde gronden mogen uitsluitend 
worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming - met uit-
zondering van een dienstwoning - met dien verstande dat voor: 

  

1. gebouwen geldt dat:   
a. het bebouwingspercentage ten hoogste bedraagt 5  
b. de hoogte ten hoogste bedraagt 4 m 

2. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m 
met uitzondering van lichtmasten waarvoor geldt dat de hoogte ten 
hoogste bedraagt 

 
20 

 
m 
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Artikel 14. Groenvoorzieningen 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "groenvoorzieningen" zijn be-
stemd voor groen- en speelvoorzieningen, waterpartijen, met daarbij be-
horende voet- en fietspaden en andere-bouwwerken, alsmede indien en 
voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met "geluidwerende 
voorzieningen" voor voorzieningen ter wering van verkeerslawaai met 
een hoogte van ten minste 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
m 

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "groenvoorzieningen" bestemde gronden mogen uitsluitend 
worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, 
met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
 

6 

 
 
m 
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Artikel 15. Beplantingsstrook 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "beplantingsstrook" zijn be-
stemd voor (hoog-)opgaande, afschermende beplanting, met daarbij be-
horende andere-bouwwerken. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "beplantingsstrook" bestemde gronden mogen uitsluitend wor-
den gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met 
dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
 

2 

 
 
m 
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Artikel 16. Agrarisch gebied 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "agrarisch gebied" zijn be-
stemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf, met daarbij behoren-
de bebouwing, waaronder begrepen voorzieningen voor het keren en be-
heersen van water. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "agrarisch gebied" bestemde gronden mogen uitsluitend wor-
den gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met 
dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
 

2 

 
 
m 
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Artikel 17. Water 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "water" zijn bestemd voor 
voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en de scheepvaart, 
met daarbij behorende bebouwing en voorzieningen. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "water" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 
andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande 
dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
 

2 

 
 
m 
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Artikel 18. Verkeersdoeleinden 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "verkeersdoeleinden" zijn be-
stemd voor wegen met hoofdzakelijk een interlokale verbindingsfunctie, 
met daarbij behorende geluidwerende voorzieningen, bermen, sloten en 
andere-bouwwerken. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "verkeersdoeleinden" bestemde gronden mogen uitsluitend 
worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming - 
met uitzondering van verkooppunten van motorbrandstoffen - met dien 
verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
 
 

10 

 
 
 
m 

   

C. Ruimtelijke indeling   

De indeling van de in lid A genoemde gronden moet in overeenstemming 
zijn met het dwarsprofiel zoals dat de op de kaart is aangegeven. 
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Artikel 19. Verkeersgebied 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "verkeersgebied" zijn bestemd 
voor wegen met een wijk- en buurtontsluitingsfunctie, met daarbij beho-
rende voet- en fietspaden, parkeerstroken, bermen en andere-bouw-
werken. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "verkeersgebied" bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming - met uit-
zondering van verkooppunten van motorbrandstoffen - met dien verstande 
dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
 
 

8,50 

 
 
 
m 

   

C. Ruimtelijke indeling   

De indeling van de in lid A genoemde gronden moet in overeenstemming 
zijn met het dwarsprofiel zoals dat de op de kaart is aangegeven. 
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Artikel 20. Openbaar erf 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "openbaar erf" zijn bestemd 
voor wegen met uitsluitend een ontsluitingsfunctie voor (de aanliggende) 
erven, alsmede voor parkeer-, groen- en speelvoorzieningen, met daarbij 
behorende andere-bouwwerken. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "openbaar erf" bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming - met uit-
zondering van verkooppunten van motorbrandstoffen - met dien verstande 
dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
 
 

6,50 

 
 
 
m 
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Artikel 21. Voet-/fietspad 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "voet-/fietspad" zijn bestemd 
voor voet- en/of fietspaden, met daarbij behorende andere-bouwwerken. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "voet-/fietspaden" bestemde gronden mogen uitsluitend wor-
den gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met 
dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 
 

6,50 

 
 
m 
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Artikel 22. Waterstaatkundige doeleinden (dubbelbestemming) 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "waterstaatkundige doelein-
den (dubbelbestemming)" zijn primair bestemd voor de waterkering en 
andere waterstaatswerken, met dien verstande dat deze gronden tevens 
bestemd zijn voor: 

  

- groenvoorzieningen (artikel 14);   
- agrarische gebied (artikel 16);   
- verkeersgebied (artikel 19);   
- openbaar erf (artikel 20);   
- aardgastransportleiding (artikel 23);   
met daarbij behorende bouwwerken.   
   

B. Bouwvoorschriften   

1. Op de tot "waterstaatkundige doeleinden (dubbelbestemming)" 
bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-
bouwwerken ten dienste van de waterkering en andere waterstaat-
kundige werken, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste be-
draagt 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
m 

2. In afwijking van het bepaalde onder 1 mogen de op de in lid A be-
doelde gronden - indien en voor zover de waterstaatsbelangen dit ge-
dogen - bouwwerken ten dienste van de in lid A genoemde bestem-
mingen worden opgericht, met dien verstande dat het bepaalde in de 
desbetreffende artikelen van toepassing is. 
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Artikel 23. Aardgastransportleiding (dubbelbestemming) 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "aardgastransportleiding 
(dubbelbestemming)" zijn tot een breedte van 
ter weerszijden daarvan bestemd voor een leiding ten behoeve van het 
transport van aardgas met daarbij behorende andere-bouwwerken en 
voorzieningen en met dien verstande dat deze gronden indien en voor zo-
ver als zodanig op de kaart aangegeven, tevens zijn bestemd voor: 

 
4 

 
m 

1. groenvoorzieningen (artikel 14);   
2. beplantingsstrook (artikel 15);   
3. agrarisch gebied (artikel 16);   
4. water (artikel 17);   
5. verkeersdoeleinden (artikel 18);   
ten aanzien waarvan geldt dat de aardgastransportleiding van primaire be-
tekenis is; 

  

6. waterstaatkundige doeleinden (dubbelbestemming) (artikel 22);   
ten aanzien waarvan geldt dat de aardgastransportleiding van onderge-
schikte betekenis is. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "aardgastransportleiding (dubbelbestemming)" bestemde 
gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten 
dienste van de bestemming, met dien verstande dat de hoogte ten hoog-
ste bedraagt 

 
 
 

2,50 

 
 
 
m 

   

C. Vrijstellingsbevoegdheid   

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien dit noodzakelijk is voor 
een doelmatig gebruik, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid B 
ten behoeve van bebouwing ten dienste van de in lid A onder 1 tot en 
met 5 genoemde bestemmingen, indien en voor zover uit overleg met de 
leidingbeheerder blijkt dat daartegen uit hoofde van de bescherming van 
de transportleiding geen bezwaar bestaat. 
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Paragraaf III.  Algemene bepalingen 

Artikel 24. Aanvullende vrijstellingsbevoegdheden 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
plan: 

  

1. ten aanzien van ondergeschikte punten met het oog op de aanpassing 
aan de werkelijke afmetingen in het terrein en met dien verstande dat 
de op de kaart aangegeven afstand tussen enige bebouwingsgrens en 
enige weggrens niet wordt verkleind, de structuur van het plan niet 
wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden 
geschaad en de vrijstelling gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor 
de juiste verwezenlijking van het plan; 

  

2. voor afwijkingen ten aanzien van de voorgeschreven afmetingen van 
de bebouwing, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 

 
10 

 
% 

bedragen van de in deze voorschriften genoemde, dan wel op de 
kaart aangegeven of te herleiden maten; 

  

3. ten behoeve van de bouw van bouwwerken voor openbare diensten, 
met dien verstande dat: 

  

a. de inhoud ten hoogste bedraagt 50 m3 
b. in afwijking van het bepaalde onder a, de inhoud van een gas-

drukregel- en -meetstation ten hoogste bedraagt 
 

15 
 
m3 

c. de hoogte ten hoogste bedraagt 3,50 m 
4. ten behoeve van overschrijding van de bebouwingsgrenzen door:   

a. plinten, pilasters, kozijn, gevelversieringen, wanden van ventila-
tiekanalen en schoorstenen; 

  

b. gevelkroonlijsten van overstekende daken;   
c. erkers tot maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, lui-

fels, balkons en galerijen, mits de bebouwingsgrens met niet meer 
dan 

 
 

1,50 

 
 
m 

wordt overschreden;   
5. voor de bouw van masten ten behoeve van het landelijk alarmerings-

net, met dien verstande dat: 
  

a. de hoogte ten hoogste bedraagt 20 m 
b. de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aanlig-

gende gronden niet onevenredig worden geschaad. 
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Artikel 25. Dubbeltelbepaling 

Grond, welke eenmaal op basis van deze voorschriften bij het verlenen van een bouwvergun-
ning in aanmerking werd of moest worden genomen, hetzij als bouwperceel, hetzij anderszins, 
dient als zodanig bij de beoordeling van een latere aanvraag om bouwvergunning buiten be-
schouwing te worden gelaten. 
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Artikel 26. Gebruiksbepaling 

A. Het is verboden gronden of opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met 
de in het plan aan de grond gegeven bestemming. 

 
B. 1. Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid A wordt in ieder geval verstand het gebruik van 

de in artikel 9 bedoelde gronden en gebouwen voor detailhandel. 
2. Het bepaalde onder 1 is, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid 

met "bouwmarkt", "drankenhandel" en/of "garagebedrijf" niet van toepassing op een 
bouwmarkt, een drankenhandel en/of garagebedrijf. 

 
C. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid B, 

ten behoeve van de uitoefening van detailhandel - niet zijnde detailhandel in textiel, schoei-
sel, lederwaren, huishoudelijke artikelen en voedings-1 en genotmiddelen - in: 
1. goederen, welke ter plaatse zijn vervaardigd, bewerkt of hersteld; 
2. goederen in een onderneming waarin een nijverheids- en/of ambachtsbedrijf wordt uit-

geoefend, mits de laatstgenoemde uitoefening een wezenlijk bestanddeel van de totale 
bedrijfsuitoefening in de onderneming uitmaakt en de detailhandel in die goederen, ge-
let op de aard daarvan, geschiedt zowel ter plaatse waar dat bedrijf wordt uitgeoefend 
als in rechtstreeks verband met de uitoefening van dat bedrijf. 

 
D. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid B, 

ten behoeve van detailhandel in volumineuze goederen, zoals: 
1. machines; 
2. machinerieën ten behoeve van bedrijven; 
3. automobielen; 
4. caravans; 
5. boten en motoren; 
6. bouwmaterialen, waaronder worden begrepen: 

a. grove ijzerwaren; 
b. sanitair; 
c. elektra (exclusief verlichting en dergelijke); 
d. bouwstoffen (zand, grind, cement en dergelijke); 
e. hout en houtwaren (exclusief meubelen); 
f. keukens en kasten; 
g. wand- en vloertegels; 

mits vestiging elders in de gemeente niet mogelijk en/of uit ruimtelijke overwegingen niet 
wenselijk is gebleken. 

 
E. Het gebruik van gronden en opstallen, strijdig met het plan op het tijdstip van het van 

rechtskracht worden daarvan, mag worden gehandhaafd. 
 
F. Wijziging van het met het plan strijdige gebruik van gronden en opstallen is verboden, tenzij 

door deze wijziging van het gebruik de afwijking van het plan niet wordt vergroot. 
 
1  Voor de menselijke consumptie. 
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G. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden A en F, in-
dien strikte toepassing van de verbodsbepalingen zou leiden tot een beperking van het 
meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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Artikel 27. Overgangsbepaling 

Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van 
het ontwerpplan, dan wel in uitvoering zijn of mogen worden opgericht 
krachtens een melding dan wel een bouwvergunning, waarvan de aan-
vraag voor het bovengenoemde tijdstip is ingediend en die afwijken van 
het plan, mogen: 

  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwij-
kingen naar hun aard niet worden vergroot; 

  

2. gedeeltelijk worden uitgebreid, mits de inhoud met niet meer dan 10 % 
wordt vergroot;   

3. met inachtneming van de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens, 
tenzij zulks onmogelijk is, geheel worden vernieuwd indien het bouw-
werk door een calamiteit is verwoest; één en ander behoudens ontei-
gening en mits de aanvraag om bouwvergunning binnen twee jaar na 
de calamiteit is ingediend. 
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Artikel 28. Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde artikel 26, de leden A en F is een strafbaar feit, als bedoeld in 
artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
 
 



 
 
 
 
 

 

36 

Artikel 29. Titel 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als: 
 

"VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN LEMSTERVAART" 
 
 
 
 
september 1998, 
gew.: december 1999, 

juli 2000, 
maart 2001. 

 
 
 
 
Vastgesteld bij besluit van de Raad d.d. 
 
 
 
 

, Voorzitter 
 
 
 
 

, Secretaris 
 
 



 

 

Bijlage 
Bij de voorschriften 



 

 

1.  Lijst van bedrijven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 
VNG-uitgeverij, Den Haag 1999 
 
Deze lijst van bedrijven is overgenomen van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering". Daar-
binnen heeft stedebouwkundig adviesbureau Witpaard-partners een nadere selectie uitgevoerd 
met betrekking tot op een bedrijfsterrein niet gewenste inrichtingen c.q. instellingen. Niet opge-
nomen zijn bijvoorbeeld horecabedrijven, onderwijsinstellingen en sport- en recreatievoorzienin-
gen. 
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