
t/ •• Voorschriften, regelende de "bestemming en het gebruik'van 
l~. gronden en opstallen van het bestemmingsplan Pikveld te 

.;">' Coevorden. 

1 ' Hoofdstuk I. 
/ 
ï Art. 1.1. Begripsbepalingen. 

/ In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het bestemmingsplan of plan, 

het onderhavige bestemmingsplan "Pikveld"; 

2. de kaart. 

de kaart deeluitmakende van het plan.; 

3. plangebied, 

het geheel van gronden, binnen de op de kaart aange

geven grenzen van het plan; 

4» ander bouwwerk, 

een bouwwerk geen gebouw zijnde ; 

\ 5 ander werk, 

ï een werk geen bouwwerk zijnde; 

6. bebouwing, 

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 

] 

7. bebouwingsstrook, 

een op de kaart blijkens de verklaring voor bebouwing 

aangewezen complex van aaneengesloten gronden, waar

van de als zodanig aangegeven grenslijn der bebouwing 

niet mag worden overschreden, behoudens in gevallen, 

voorzien in deze voorschriften? 

8. bouwperceel, 

* ' een aaneengesloten oppervlakte grond, waarop krachtens 
het plan een zelfstandige bebouwing mei. één gebouw 
of bouwwerk of bij elkaar behorende gebouwen of' bouw
werken is toegestaan; 

9. perceelgrens, 

de grens van een bouwperceel; 

10 voorgevelrooilijn, 

de lijn, als zodanig op de kaart aangegeven; 

\ ;!'»11
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11• openbaar groen, 
van overheidswege tot algemeen nut aangelegde "be
groeiing of beplanting, zoals parken, plantsoenen, 
groenstroken, wegbermen e.d.f 

12. eengezinshuis, 
een gebouw, dat een woning bevat. 

13» meergezinshuis, 
een gebouw, dat twee of meer geheel of gedeeltelijk 
boven elkaar gelegen woningen omvat? 

14. autobox of garage, 
een gebouw niet noodzakelijkerwijs bij een woning be
horende, geconstrueerd en kennelijk geschikt en in
gericht om te worden gebruikt voor de stalling van 
voertuigen op meer dan twee wielen; 

15. bungalow, 
een vrijstaande en door bosopstand of tuin omgeven 
woning, waarvan de woon- en slaapvertrekken op één 
niveau zijn gelegen, eventueel met enkele vertrekken 
op een tweede niveau; 

16. openbare of bijzondere bebouwing, 
gebouwen of complexen van gebouwen ten behoeve van 
instellingen, werkzaam op het gebied van openbaar 
bestuur, openbare dienstverlening, verenigingsleven, 
religie, onderwijs, kunsten, wetenschappen, cultuur, 
recreatie, fysieke en geestelijke volksgezondheid en 
andere daarmede naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders gelijk te stellen instellingen; 

17• hoofdgebouw, 
het gebouw, dat het voornaamste deel der bouwmassa 
uitmaakt van een gebouwencomplex; 

18. bedrijfsgebouw, 
een gebouw, dat blijkens zijn aard en indeling voor 
handelsdoeleinden, nijverheids- en/of ambachtsbedrijf 
bruikbare ruimte omvat, al dan niet met een direct 
van daaruit bereikbare woning; 

19» onderbouw. 
een hoofdzakelijk voor bergingsdoeleinden ingerichte 
laagste bouwlaag van een meergezinshuis; 
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20. bouwlaag, 
een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op 
gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uit
zondering van zolder of vliering; 

Artikel 1.2 Wijze van meten. 
Waar in het plan wordt gesproken vans 
1. goothoogte en/of boeihoogte van gebouwen, 

wordt deze gemeten vanaf de bovenkant van de goot, 
dan wel bij toepassing van een platte afdekking van
af de bovenkant van het boeiboord van het platte dak 
tot aan de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse 
vanwaar het gebouw toegankelijk is, dan wel tot aan 
de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte 
bouwperceel? 

2. hoogte van gebouwen, 
wordt deze gemeten vanaf de hoogte van de kruin van 
de weg vanwaar het gebouw toegankelijk is, dan wel 
vanaf de gemiddelde hoogte van het aansluitende af
gewerkte bouwperceel, tot aan het hoogste punt van 
het gebouw, uitstekende ondergeschikte bouwdelen als 
schoorstenen, liftschachten, lichtkoepels en derge
lijke buiten beschouwing gelaten? 

3-. inhoud van gebouwen, 
wordt deze verkregen door vermenigvuldiging van de 
buitenwerksgemeten lengte en breedte van het gebouw 
met de hoogte tussen de bovenkant van de begane 
grondvloer en de gemiddelde kaphoogte of bovenkant 
van het platte dak, met dien verstande dat bij woon
huizen vrijstaande bergruimten, garages of schuren 
buiten beschouwing blijven; 

4. voorgevelbreedte van gebouwen, 
wordt deze gemeten tussen de hoofdzijvlakken en/of 
het hart van de scheidingsmuren, 

5. breedte van bouwpercelen, 
wordt deze gemeten tussen de beide zijdelingse 
perceelgrenzen, 

6. onderlinge afstand. 
wordt deze tussen niet evenwijdige gevels gemeten 
waar de afstand het kleinst is; 

7» de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceel
grenzen : 

wordt deze gemeten vanaf het dichtst bij de perceel
grens gelegen punt, van het gebouw tot haaks op de 
perceelgrens. 
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8. bebouwingspercentage, 
wordt het op de kaart aangegeven maximum bebouwings
percentage berekend over het binnen de grenslijn 
der bebouwing gelegen gedeelte van het bouwperceel; 

Artikel 1,3 Algemene vrij stellingsbevoegdheden. 
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien geen 

bezwaren van stedebouwkundige aard zich daartegen ver
zetten en geen afbreuk wordt gedaan aan de mogelijk
heden tot realisering van het plan op aangrenzende 
percelen, vrijstelling te verlenen van de bepalingen 
van het plan? 
a. voor het oprichten van kleine, niet voor bewoning 

bestemde gebouwtjes van openbaar nut of daarmede 
naar het oordeel van burgemeester en wethouders 
gelijk te stellen gebouwtjes zoals telefooncellen, 
wachthuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, 
dienstgebouwtjes ten behoeve van onderhoud of ge
bruik van plantsoenen en speelplaatsen enz., 

b. voor geringe afwijkingen, in het belang van esthe
tisch of technisch beter verantwoorde plaatsing 
van gebouwen of gebouwencomplexen; 

c. voor geringe afwijkingen, ten aanzien van grens of 
richting van straten, vorm of indeling van kruis
punten, pleinen, groenstroken of bouwblokken, in
dien deze afwijkingen noodzakelijk zijn ter aan
passing van het plan aan de werkelijke toestand 
van het terrein; 

d. voor afwijkingen ten aanzien van het volgens deze 
voorschriften onbebouwd en onoverdekt laten van. 
gronden ten behoeve van balkons, ingangspartijen, 
luifels en dergelijke ondergeschikte bouwdelen, 
ten behoeve van bloembakken, zitbanken, fonteinen 
beeldbouwwerken e.d., alsmede ten behoeve T a n 
bij water behorende voorzieningen zoals aanleg
steigers e.d, ; 

e. voor geringe afwijkingen ten aanzien van de voor
geschreven goothoogte en afmetingen der bebouwing; 

f. voor geringe afwijkingen ten aanzien van de voor
geschreven maximum goothoogte van niet voor be-
woningvdaartoe aanleiding geeft; 

g. voor incidentele afwijkingen ten aanzien van type 
en afmetingen van voor bewoning bestemde gebouwen, 
indien naar het oordeel van burgemeester en wet
houders de architectuur een zodanige winst uit 
een oogpunt van vormgeving en welstandskarakter 
oplevert, dat deze afwijkingen verantwoord zijn 
te achten. 
v bestemde gebouwen, indien de aard dezer bebouwing 

2. Onder de in het eerste lid genoemde geringe afwij
kingen worden die afwijkingen verstaan, welke be
perkt blijven tot ten hoogste 1Cffo van de in het plan 
genoemde maten en afstanden. 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het ver
lenen van vrijstelling, nadere voorwaarden te stellen 
ter bescherming van de doelstellingen van het plan. 

"artikel-
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Artikel 1.4 Aanlegvergunningen. 
1. Het is verboden op het in dit plan begrepen gebied 

de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werk
zaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren zonder 
of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
burgemeester en wethouderss 
a. werken en werkzaamheden, waardoor wijziging op

treedt in de grondwaterstand? 
b. verwijderen van gewassen en houtopstanden, 
c. aanleggen van verhardingen, opslagplaatsen en 

stortplaatsen. 
2. Het in lid 1 vervatte verbod geldt niet voor: 

a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het 
normale onderhoud en voortzetting van de bestaande 
bodemexploitatie; 

b. werken en werkzaamheden, welke ten tijde van het 
kracht worden van het onderhavige bestemmings
plan in uitvoering waren. 

3. De aanlegvergunning mag alleen en moet worden ge
weigerd, indien door het werk of de werkzaamheid 
wijziging optreedt in de grondwaterstand en afbreuk 
zou worden gedaan aan de landschappelijke- en re
creatieve waarde van het gebied. 

Hoofdstuk II BIJZONDERE BEPALINGEN 

Artikel 2.1 Bouwschema. 
Burgemeester en wethouders zijnnbevoegd te eisen, dat 
in een bebouwingsstrook slechts zal worden gebouwd 
volgens een door hen opgesteld bouwschema voor de ge
hele strook, indien de bebouwing in die bebouwings
strook van essentieel belang is voor de stedebouw-
kundige vormgeving van het plan. 

Artikel 2,2. Verkavelingsplan. 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te eisen, dat 
in een bebouwingsstrook slechts zal worden gebouwd vol
gens een door hen opgesteld verkavelingsplan voor de 
gehele strook, indien de wijze, waarop de betreffende 
bebouwingsstrook wordt verkaveld van essentieel be
lang is voor het stedebouwkundige vormgeving van het 
plan. 

Hoofdstuk III. BOUWBESTEMMINGEN. 

Artikel 3»1 Algemene bepaling. 

Op de kaart wordt in elke bebouwingsstrook een letter of 
letter-cijfercombinatie vermeld. Deze letter- of letter
cijfercombinatie geeft de bouwbestemming aan. 
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Artikel 3«2 Bouwbestemmingen. 

1. De gronden voor bestemmingsklasse A4 mogen uit
sluitend worden gebruikt voor bungalows met 
bijbehorende voorzieningen. 

De gronden voor bestemmingsklasse B3 mogen 
uitsluitend worden gebruikt voor aaneengebouwde 
eengezinshuizen met bijbehorende voorzieningen. 

3. De gronden voor bestemmingsklasse\ AB2 en AB3 mor
gen uitsluitend worden gebruikt voor eengezins
huizen vrijstaand of aaneengebouwd. 

4. De gronden voor bestemmingsklasse C mogen uit
sluitend worden gebruikt voor meer-gezinshuizen, 
al of niet met onderbouw. 

5. De gronden voor bestemmingsklasse D mogen uit
sluitend worden gebruikt voor bedrijfsgebouwen. 

6. De gronden voor bestemmingsklasse G mogen uit
sluitend worden gebruikt voor openbare of bij
zondere bebouwing, 

7. De gronden voor bestemmingsklasse K mogen uit
sluitend worden gebruikt voor autoboxen of ga
rages. 

Artikel 3«3» De in artikel 3«2. genoemde toouwbestemmingen moeten 
voldoen aan de hierna te vermelden bebouwingseisens 

(Zie lijst) 
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BEBOUWINGSEISEF 

Typering klasse! A4 AB2 AB3 B3 

Gesloten bebouwing x 

Open bebouwing x x x 

Bouwwijze 

maximum aaneen te bouwen . 

minimum aaneen te bouwen 

koppeling toegestaan 

maximaal te koppelen 

per bebouwingsstrook aaneen 

minimum aantal bouwlagen 

maximum aantal bouwlagen 

(onderbouw niet medegerekend) 

Situering 

voorgevel in rooilijn x 

voorgevel evenwijdig aan rooilijn 

.x 

4 

X 

X 

A 

6 

■ 4 

X 

X 

X 

4 

B K 

x 

12 

4 

x 

x 
X 

Perceelsbreedte 

minimum vrijstaande woning in m' ... 25 

Inhoud 

minimum inhoud per woning in nP 300 

Goothoogte 

minimum goothoogte in m'... 

maximum goothoogte in m' 4. 

15 15 

Bouwhoogte 

maximum bouwhoogte in m'.. .7 

/"oorgevelbreedte 

minimum voorgevelbreedte in m' 6 

Zijwaartse afstand tot erfaf

scheiding 

Minimum afstand in m' 3 

minimum onderlinge afstand be

bouwing in m' 8 

3 4?50 4,50 

4,50 6 6 

7 7 

3 

6 

7 25 15 

a-jc 

2 i — 

3 j 3 

4 \i.s 

Maximum bebouwingsoppervlakte 

op kaart aangegeven percentage 

Daken 

minimum heil ing 25° 

maximum helling 40° 

platte afdekking verplicht 

nokrichting evenwijdig aan voor

gevel rooilijn 

x = wel van toepassing 

x 

AOo 

55° 

250 
40° 

25
0 

A0° 

x 

x 

X 

00 

55° 30° SC 



Hoofdstuk IV. OVERIGE BESTEMMINGEN. 

Artikel 4«1 1 . a.= Be gronden, bestemd tot openbaar groen, mogen 
uitsluitend worden gebruikt voor de aanleg van 
openbaar groen en mogen niet worden bebouwd of 
door bebouwing worden overdekt, behoudens in 
gevallen als bedoeld in artikel 1.3 v a n deze 
voorschriften. 

b_. Ce gronden bestemd tot openbaar groen, mogen 
in afwijking van het lid 1 sub a bepaalde, te
vens worden gebruikt voor de aanleg van voet
paden en waterpartijen. 

2. ja. De gronden, bestemd tot tuin en open erf, als
mede alle gronden, welke in deze voorschriften 
tot het gebruik als zodanig zijn aangewezen, 
mogen uitsluitend worden gebruikt als tuin en 
erf, behoudens het in lid 2 sub c bepaalde. 

b_. De in lid 2 sub a bedoelde gronden mogen niet 
worden bebouwd of door bebouwing worden over
dekt, behoudens het bepaalde in hoofdstuk VI van 
deze voorschriften. 

_c. Onder het in lid 2 sub a bedoelde gebruik als 
tuin en erf kan niet worden begrepen het gebruik 
als opslagterrein of stortplaats. 

3. De gronden, bestemd tot speelterrein mogen uit
sluitend worden gebruikt voor de aanleg van een 
kinderspeelplaats. 

4. De gronden, bestemd tot openbare weg, mogen uit
sluitend worden gebruikt voor de aanleg van rij
wegen, voetpaden, fietspaden, trottoirs, par
keerhavens, rabatstroken enz. en mogen niet 
worden bebouwd of door bebouwing worden over
dekt, behoudens in gevallen als bedoeld in ar
tikel 1.3 van deze voorschriften. 

5. De op de kaart voor "water" aangewezen gebieden 
zijn bestemd voor waterlossingen, en vijvers 
met de daarbij behorende andere bouwwerken. 

6. De grond, bestemd voor service-station, mag 
uitsluitend worden gebruikt voor de oprichting 
van een inrichting voor de detailverkoop van 
motorbrandstof ca., waaronder begrepen ver
strekking van water en lucht met aparte bediening 
met bijbehorende bouwwerken, met dien verstande 
dat s 

_a. de hoogte der gebouwen ten hoogste 4j5 meter mag 
bedragen? 

_b. de onbebouwde gedeelten bestemd zijn voor ver
hard terrein of tuin. 

Hoofdstuk V. GEBRUIK VAN GEBOUWENDEN ONBEBOUWDE GRONDEN. 

Artikel 5*1 Gebruik van gebouwen, 
Het is verboden, behoudens het bepaalde in artikel 
5.3 van deze voorschriften; 
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a. enig deel van een tot woning bestemd gebouw, dienst

woningen en dienstruimten daaronder begrepen, aan 

zijn woonbestemming te onttrekken en te gebruiken 

of te laten gebruiken voor andere doeleinden? 

b. enig gebouw bestemd tot berging en stalling, te ge

bruiken of te laten gebruiken als winkel, toonzaal 

of als beroeps of bedrijfsmatige'werk of opslag:

ruimte. 

Artikel 5«2 Gebruik van onbebouwde gronden, 

Het is verboden, behoudens het bepaalde in artikel 5.3 

van deze voorschriften, nog • onbebouwde of onbebouwd 

blijvende gronden te gebruiken als opslagterrein of 

stortplaats. 

Artikel 5.3 Vrijstellingsbepaling, 

1, Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, al dan niet 

onder door hen te stellen nadere voorwaarden, vrij

stelling te verlenen van het in de artikelen 5«1 en 

5.2 bepaalde en wel voor bepaalde tijd. 

2. De in lid 1 bedoelde vrijstelling zal niet worden 

verleend indien het gebruik, waarvoor vrijstelling 

wordt gevraagd, van duurzame aard zal zijn dan wel 

dat gebruik storend zal zijn voor het gebruik van

gronden en gebouwen in de omgeving en deze storing ./ 

niet door aan de vrijstelling te verbinden voor

marden kan voorkomen. 

Hoofdstuk VI UITBOUWEN EN BIJGEBOUWEN. 

Artikel 6.1 

il 

Nf 

u yu 

Uitbouwen, 

1. Op gronden bestemd voor woningbouw (bouwbestemming 

A4> AB2, AB3, B3 en C), alsmede op gronden5 bedoeld 

in artikel 4*1 lid 2 van deze voorschriften, mogen 

aan zij en achtergevels van hoofdgebouwen uitbouwen 

v/orden aangebracht, welke tevens de begrenzende lijne. 

van de bebouwingsstroken mogen overschrijden, mits 

deze uitbouwen voldoen aan de in lid 2 genoemde voor

waarden. 

2a Uitbouwen aan vrijstaande cf aaneen zijde aangebouw

de woningen mogen; 

in de perceelgrens of minimaal één meter uit de per

ceelsgrens worden geplaatst; 

een bouwhoogte hebben van ten hoogste 5»C
!
0 m; 

een diep'te hebben van ten hoogste 4^50 fti, gemston. 

ĵ uit de achtergevel? 

.♦ over ten hoogste 2/5 van de breedte van ds 

fende achtergevel worden aangebouwd; 

over ten hoogste 2/5 van de breedte van de 

fende zijgevel worden aangebouwd, met dien 

dat uit de voorgeveirooilijn gemeten drie meter on
9 

bebouwd moet blijven; 

geen grotere oppervlakte hebben dan 35 ni2, zulks te

zamen met eventuele bijgebouwen, als bedoeld in 

artikel 6.2; 

b

bc :re±-

betref

verstande 
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b. Uitbouwen aan woningen, welke aan twee zijden zijn 
aangebouwd, mogens 
in de perceelgrens of minimaal één meter uit de per-
ceelsgrens worden geplaatst 5 
een diepte hebben van ten hoogste 2/3 van de betref
fende achtergevel tot een maximum van 4«50 m; 
over ten hoogste 1/3 van de betreffende achterge
vel worden aangebouwd; 
een bouwhoogte van ten hoogste 3 •> 00 m; 
geen grotere oppervlakte hebben dan 20 m2, zulks te
zamen met eventuele bijgebouwen, als bedoeld in ar
tikel 6 .2 ; 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd grotere uit-
s* bouwen toe te staan indien de afmetingen van het 

open erf of de tuin zulks veroorloven tot een maxi
mum van 50 m2 oppervlakte per bouwperceel, zulks te
zamen met eventuele bijgebouwen, als bedoeld in ar
tikel 6.2 

Artikel 6.2 Bijgebouwen, 
1. Op gronden, bestemd voor "woningbouw (bouwbestemming 

A4, AB2, AB3, B3 en C), alsmede op gronden, bedoeld 
in artikel 4 • 1 ? lid 2 van deze voorschriften, mogen 
bijgebouwen worden opgericht, welke tevens de be
grenzende lijnen van de bebouwingsstroken mogen 
overschrijden met uitzondering van de voorgevelrooi
lijn en mits deze bijgebouwen voldoen aan ds in lid 
2 genoemde voorwaarden. 

2. a. Indien bijgebouwen achter een hoofdgebouw worden op
gericht, moet een strook grond over de volle breedte 
van de achtergevel geheel onbebouwd en onoverdekt 
blijven over een diepte van 3«oo m. welke diepte, nog 
moet worden vermeerderd met 2,00 m voor elke bouw
laag, indien het hoofdgebouw is opgericht in meer 
dan 2 bouwlagen. 

b. De bijgebouwen mogen zijn schuren, bergplaatsen of 
garages. 

c. De oppervlakte van de bijgebouwen mag ten hoogste 
bedragen; 
15 m2 indien het betreft schuren; 
20 m2 indien het betreft autoboxen of garages? 
35 ni2 indien het betreft bergplaatsen, waaronder mede 
kan worden verstaan een aaneengebouwde schuur en 
garage, met dien verstande, dat de gezamenlijke 
oppervlakte van bijgebouwen en de in artikel 6.1 
bedoelde uitbouwen per bouwperceel niet meer mag 
bedragen dan 35 m 2 , 

d. De gemiddelde hoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 
2.SO m bedragen? 

e. Uit de voorgevelrooilijn of voorgevel van het hoofd
gebouw gemeten moet terzijde van het hoofdgebouw 
drie meter onbebouwd blijven. 

3 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien de 
afmetingen van het open erf of de tuin zulks ver
oorloven, grotere bijgebouwen toe te staan tot een 
maximum van 50 m2 oppervlakte per bouwperceel, zulks 
tezamen met eventuele uitbouwen, als bedoeld in 
artikel 6.1 

-hoofdstuk VII-



Hoofdstuk VII SLOTBEPALINGEN. 

Artikel 7.1 Strafbepalingen, 
Overtreding van de bepalingen in de artikelen 1,4, 
4.1j 5-1 en 5.2 van deze voorschriften wordt, voor
zover daarin niet reeds bij de V/et is voorzien, aan
gemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 
59 der Wet op de ruimtelijke ordening, 

Artikel 7.2 Titel, 
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de 
titels 
"Voorschriften bestemmingsplan Pikveld". 

Vastgesteld in de openbare vergaderi: 
van de ra.ad̂ der gemeente Coevorden 
van 2o c*ft®.*'L- 'jTv. 

'S . voorzitter, 

QAr ^ * _ 
, secretaris 

Oc«èg®I»6*2 (loer <S*a«out*«ir«* 

Ö^W' QVys^*-^—-4 
V-geratte 

V 


