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Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 
Artikel 1 Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 
 
1.1 plan: 
het bestemmingsplan ‘Noordeinde 3 te Fochteloo’ met identificatienummer NL.IMRO.0085.BPFoNrdeinde3-
ON01 van de gemeente Ooststellingwerf.  
 
1.2 aan-huis-verbonden bedrijf 
het beroepsmatig verlenen van diensten dan wel het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door 
middel van handwerk - niet zijnde een aan huis verbonden beroep - waarvan de omvang in een woning met 
bijbehorende bouwwerken past en waarbij de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin blijft behouden. 
Onder een aan-huis-verbonden bedrijf valt wel internetverkoop, maar geen toonbank en/of afhaalfunctie. 
 
1.3 aan-huis-verbonden beroep 
het uitoefenen van een beroep of het verlenen van diensten op juridisch, medisch, therapeutisch, 
administratief, kunstzinnig of daaraan verwant gebied, als ondergeschikt onderdeel in een woning, waarbij 
de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin blijft behouden. Commerciële dienstverlening als bankfilialen, 
uitzendbureaus en reisbureaus, alsmede detailhandel en horeca worden niet begrepen onder aan huis 
gebonden beroep 
 
1.4 ander bouwwerk 
een bouwwerk, geen gebouw en geen overkapping zijnde 
 
1.5 bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde 
 
1.6 Bed & Brochje 
een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch 
kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt binnen bestaande gebouwen. Een Bed & Brochje is 
gevestigd in een woonhuis of bijbehorend bouwwerk en wordt gerund door de eigenaren van het  
betreffende huis 
 
1.7 bedrijf 
een onderneming gericht op het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, installeren en/of 
herstellen van goederen 
 
1.8 bijgebouw: 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 
 
1.9 bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats 
 
1.10 bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten 
 
1.11 bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel 
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1.12 bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond 
 
1.13 detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit 
 
1.14 dienstverlening 
werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden al dan 
niet met inbegrip van ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten dienste van deze 
voorzieningen, waaronder zijn begrepen reisbureaus, kapsalons, wasserettes, stomerijen, 
makelaarskantoren, bankfilialen, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bedrijven en inrichtingen, met uitzondering van garagebedrijven 
 
1.15 erf 
een al dan niet omheind stuk grond, in ruimtelijk opzicht direct behorende bij, in functioneel opzicht ten 
dienste van en in feitelijk opzicht direct aansluitend aan een woning of een ander gebouw, dat in beginsel 
behoort tot de kavel(s) waarop de woning of het andere gebouw is geplaatst, zoals dat blijkt uit de 
kadastrale gegevens 
 
1.16 gebruiksmogelijkheden 
de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functie te gebruiken 
 
1.17 hoofdgebouw 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
functie van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op de functie het 
belangrijkst is 
 
1.18 overkapping 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één 
wand 
 
1.19 peil: 
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte van de weg ter plaatse 
van die hoofdtoegang; 
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de bouwhoogte van het 
terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 
 
1.20 seksinrichting 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard 
plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een 
erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan 
niet in combinatie met elkaar 
 
1.21 straat- en bebouwingsbeeld 
de stedenbouwkundige waarde van een gebied die wordt bepaald door de mate van samenhang in 
aanwezige bebouwing. De mate van samenhang wordt bepaald door de verhouding tussen bouwmassa en 
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open ruimte, de onderlinge verhouding tussen bebouwing op het gebied van bouwhoogte en -breedte en de 
wijze waarop bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is zich tot elkaar verhoudt op het vlak van 
bouwvorm en ligging 
 
1.22 woning 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden dat 
indien deze bestaat uit meerdere personen gebruik maakt van voor bewoning gemeenschappelijke 
voorzieningen, zoals keuken, toilet en douche 
 
1.23 woonsituatie 
de waarde van een gebied voor de woonfunctie, die wordt bepaald door de situering van om die 
woonfunctie liggende functies en bebouwing. Bij de bepaling van de waarde wordt in het bijzonder gelet op 
de daglichttoetreding, het uitzicht, de mate van privacy en het voorkomen of beperken van hinder 
 
 
Artikel 2 Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1 de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 
 
2.2 de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel; 
 
2.3 de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 
 
2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen; 
 
2.5 de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 
het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 
 
2.6 de afstand tot de zijdelingse grens van het bouwperceel: 
de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelgrens. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 
 
Artikel 3 Wonen 
 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.  één woning, al dan niet in combinatie met een ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep, Bed & 
Brochje of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; 

b.  bijbehorende bouwwerken; 
met daaraan ondergeschikt: 

c.  wegen en paden; 
d. water; 

met de daarbij behorende: 
e.  tuinen, erven en terreinen; 
f.  bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde 
 

3.2 Bouwregels 
Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd. 
 
3.2.1 Hoofdgebouwen 
Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels: 

a.  als hoofdgebouw wordt uitsluitend een woning gebouwd; 
b.  hoofdgebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
c.  per bouwvlak wordt ten hoogste één dan wel het ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal 

wooneenheden" aangegeven aantal wooneenheden gebouwd; 
d.  de goothoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m; 
e.  een hoofdgebouw wordt voorzien van een zadeldak – of schilddak met een maximale dakhelling van 

60°, met een maximale bouwhoogte van 9m; 
 
3.2.2 Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 
Voor aanbouw, uitbouw en bijgebouwen gelden de volgende regels: 

a.  Bijbehorende bouwwerken worden gebouwd: 
1. ten minste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan en; 
2.  achter of in lijn met de naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel(s) van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan; 
b.  de gezamenlijke oppervlakte bedraagt per hoofdgebouw ten hoogste 75 m²; 
c.  de goothoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m; 
d. een bijgebouw wordt voorzien van een plat afgedekt dak of met een zadel- of schilddak met een 

maximale dakhelling van ten hoogste 60°. 
e.  de afstand ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 1 m. 
 

 
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels: 

a.  de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m; 
b.  in afwijking van het bepaalde in sub a bedraagt de bouwhoogte van erf en terreinafscheidingen 

achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 2 m; 
c.  de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5 m. 
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Artikel 4 Tuin 
 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.  tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 
met daarbijbehorende: 

b.  bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c. paden; 
d. parkeren; 

 
4.2 Bouwregels 
a.  In of op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd; 
b.  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevels van 
gebouwen mag niet meer bedragen dan 1 m; 

2.  de bouwhoogte van overige erf- en perceelafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
3.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 

dan 1 m. 
 
Artikel 5 Groen 
 
5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.  groenstrook met open structuur, waarmee doorkijk naar het achterliggende land wordt 
gewaarborgd; 

b. paden. 
 
4.2 Bouwregels 
a.  In of op deze gronden mogen geen gebouwen, danwel bouwwerken, geen gebouwen zijnde,  

worden gebouwd; 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten  
beschouwing. 
 
 
Artikel 7 Algemene gebruiksregels 
 
7.1 Strijdig gebruik 
Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan: 

a.  het gebruiken of het laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van een 
seksinrichting. 

 
 
Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 
 
8.1 Afwijkingsbevoegdheid 
 
8.1.1 Afwijken 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a.  de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages, indien dit om constructieve redenen noodzakelijk is; 

b.  ten behoeve van verandering van de hoofdvorm; 
c. de planregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het terrein, mits de 

structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden 
geschaad en de afwijking gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van 
het plan; 

d.  de planregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en toestaan 
dat de bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 9 m; 

e.  de planregels en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden 
overschreden door: 

1.  plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen; 
2.  gevel- en kroonlijsten, overstekende daken; 
3.  (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en 

galerijen, mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden; 
f.  het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde daarvan voor 

het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek)erker, gemeten uit de zijgevel, niet meer 
bedraagt dan 1,50 m; 

g.  het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de 
bouwhoogte wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen. 

 
8.1.2 Afwegingskader 
Een in 8.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 

a.  het straat- en bebouwingsbeeld; 
b.  de milieusituatie; 
c. de goede woonsituatie 
d.  de verkeersveiligheid; 
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e.  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
f.  de sociale veiligheid; 
g.  de externe veiligheid. 
 
 

Artikel 9 Overige regels 
 
9.1 Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden 
zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
Artikel 10 Overgangsrecht 
 
10.1 Bouwwerken 
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot; 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop 
het bouwwerk teniet is gegaan. 
 
10.2 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 
 
10.3 Gebruik 
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijnen 
79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna, beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 
 
10.4 Strijdig gebruik 
a. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 10.3, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind. 
b. Indien het gebruik, bedoeld in 10.3, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten  
hervatten. 
 
10.5 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 
Het bepaalde in 10.3 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
 
 
Artikel 11 Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan Noordeinde 3 te Fochteloo. 
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