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Algemene bepalingen 

Artikel 1             Begripsomschrijvingen 

  

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

  

a.       het plan: 

het bestemmingsplan Coevorden woongebieden van de gemeente Coevorden bestaande uit de volgende plandelen: 

-                  Ballast, Tuindorp; 

-                  Lootuinen, Poppenhare; 

-                  Binnenvree, Pikveld, Buitenvree; 

-                  De Heege, Oranjewijk; 

-                  Klinkenvlier; 

-         Klooster. 

  

b.       plandeel: 

een als zodanig door plangrenzen begrensd gebied, dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan Coevorden woongebieden; 

  

c.       de plankaart(en): 

de kaarten met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden per plandeel zijn aangewezen; 
  
d.       bestemmingsvlak: 

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming; 
  
e.       bestemmingsgrens: 

een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak; 
  
f.        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 en vergroten van een standplaats); 
  
g.       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; 
  
h.       gebouw: 

elk bouwwerk of een onderdeel van een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 
  
i.        bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
  
j.        bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 
  
k.       bouwperceelgrens: 
          een grens van een bouwperceel; 
  
l.        bouwvlak: 

een op de plankaart door bouwgrenzen omsloten vlak; 
  
m.      bestaand bouwwerk: 

een bouwwerk, dat ten tijde van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaat, wordt gebouwd, dan wel nadien krachtens een melding of 

bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend, kan worden gebouwd; 
  
n.       bestaand gebruik: 

het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod; 
  
o.       straatpeil: 

1.       voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
2.       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; 
  
p.       woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 
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q.       bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts bedoeld is voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting 

daar, gelet op de bestemming van de grond ter plaatse of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht; 
  
r.        dienstverlening: 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten in de vorm van reisbureaus, kapsalons, wasserettes, stomerijen, makelaars-kantoren, bankfilialen en hiermee gelijk te 

stellen bedrijven; 
  
s.       detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan de uiteindelijke gebruiker of verbruiker; 
  
t.        productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt 

is aan de productiefunctie; 
  

u.       aan huis gebonden beroep of bedrijf: 
een gedeelte van een woning dat dient voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf dat in die woning, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend 

en dat is gericht op het verlenen van diensten; 
  
v.        gebruiken: 

het gebruiken, doen gebruiken en/of laten gebruiken; 
  
w.       seksinrichting: 

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of 

vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, 

sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 
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x.       1.       verblijfsrecreatie met een kleinschalig karakter: 
a.       het houden van een kampeerterrein voor ten hoogste vijftien kampeermiddelen; 
b.       het houden van een kampeerterrein door een organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard ten 

behoeve van eigen doeleinden; 
c.       het houden van een natuurkampeerterrein dat voldoet aan door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gestelde regelen; 

2.              erf: 
een aaneengesloten terrein dat direct aansluit bij het hoofdgebouw; 

3.              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 in 

de vorm van een woning of bedrijfswoning; 
  

y.       voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, gerekend over een lengte van ten minste 50% van de gevellengte van een gebouw; 
  
z.       horecabedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel of dranken en/of het exploiteren van een zaalaccommodatie, met uitzondering 

van een discotheek en partycentrum; 
  

aa.     mobiele verblijfsrecreatie: 

het genieten van recreatief verblijf, waarbij wordt overnacht in een kampeermiddel, waarvan het ruimtegebruik van voorbijgaande aard is. Onder ruimtegebruik 

van voorbijgaande aard wordt verstaan het innemen van een standplaats op hetzelfde terrein met een verblijfsduur van ten hoogste enkele weken; 

  

bb.     permanente bewoning: 

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf; 

  

cc.     woonwagen: 
een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst; 

  

dd.     standplaats: 

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere 

instellingen of gemeenten kunnen worden aangesloten. 
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Artikel 2             Wijze van meten 

  

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

  

a.       de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het straatpeil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk;  

  
b.       de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het straatpeil tot aan de bovenkant goot c.q. druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 
  
c.       de oppervlakte van een bouwwerk: 

buitenwerks, bovengrondse bouwonderdelen vanaf 1 m boven straatpeil meegerekend; 
  
d.       de inhoud van een bouwwerk: 

boven straatpeil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van 

daken en dakkapellen; 
  
e.       de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel: 

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel; 
  
f.                dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; voorzover in de voorschriften een dakhelling is voorgeschreven, is deze niet van toepassing op de 

horizontale gedeelten van afgeknotte daken, op de bovenste dakvlakken van mansarde kappen en op dakvlakken welke niet evenwijdig aan de noklijn zijn 

gelegen. 
  
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 

gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouwgrens met niet meer dan 1,5 m wordt overschreden. 

  

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de bouwhoogte worden liftschachten, antennes, ventilatiekanalen en schoorstenen buiten beschouwing gelaten. 
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Bestemmingsbepalingen 

Artikel 3             Algemene beschrijving in hoofdlijnen 

  

Onder uitvoering is aangegeven door middel van welke inspanningen het gemeentebestuur ook daadwerkelijk de realisering c.q. het beheer van de doeleinden 

nastreeft. 
  
Onder toetsingscriteria is aangegeven hoe dient te worden getoetst bij het kunnen verlenen van vrijstellingen en het stellen van nadere eisen. 
  
  
a.       Uitvoering 
  
Voor de uitvoering gelden de volgende uitgangspunten. 
  
1        Bedrijven 
  
Vestiging van kleinschalige ambachtelijke bedrijven en zakelijke dienstverlening is in principe mogelijk in het gebied, bestemd als “centrumvoorzieningen”, mits deze 

bedrijven uit milieuhygiënisch oogpunt toelaatbaar zijn. Het betreft bedrijfsactiviteiten, voorzover deze bedrijven wat betreft geur, stof, gevaar en geluid toelaatbaar zijn 

in de categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van bedrijven. In de gedeelten, welke zijn bestemd voor bedrijven, is over het algemeen sprake van een 

groter perceel met ruimere afstanden tot aangrenzende bebouwing. 
  
Ten aanzien van bestaande bedrijven wordt uitgegaan van optimale uitbreidingsmogelijkheden, voorzover deze bedrijven in milieu-hygiënisch en/of ruimtelijk opzicht 

niet thans of na de uitbreiding een (te) zware belasting vormen voor de woonomgeving. 
  
  
2        Bebouwing in het algemeen 
  
Ten aanzien van straat- en bebouwingsbeeld. 
Het straat- en bebouwingsbeeld wordt overwegend bepaald door de verschijningsvorm van de gebouwen en de situering ten opzichte van de weg. Voor de op de 

plankaart als “karakteristiek” aangeduide panden, geldt dat wordt gestreefd naar handhaving van de bestaande goothoogte, bouwhoogte en dakhelling van de 

panden. 
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Ten aanzien van nieuwbouw en functiewijziging. 
Uitbreiding van het aantal nieuw te bouwen woningen is niet toegestaan, met uitzondering van: 
-                  de op de plankaart aangegeven “nieuwbouwlocatie”; 
-                  de op de plankaart aangegeven “nieuwbouwlocatie na wijziging” tot een op de plankaart per nieuwbouwlocatie aangegeven maximum aantal, welke met 

toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO kunnen worden gerealiseerd; 
-                  de negen nieuw te bouwen woningen welke op basis van het vigerende bestemmingsplan Klinkenvlier nog kunnen worden gebouwd. 
De woningen mogen vrijstaand en/of tot maximaal zes aaneen dan wel gestapeld worden gebouwd. Artikel 4, de bestemming “woongebied”, is overeenkomstig van 

toepassing. 
  
Daarnaast is omwille van de flexibiliteit in het gebied dat is bestemd als “centrumvoorzieningen" wijziging van de functie toegestaan, al dan niet gepaard gaande met 

vervanging en/of uitbreiding van het aantal panden, met dien verstande dat: 
-                  de onderlinge functiewijziging beperkt blijft tot de in het desbetreffende artikel toegelaten doeleinden; 
-                  de niet-geluidsgevoelige bebouwing kan worden gewijzigd in geluidsgevoelige bebouwing; 
-                  geen nadelige effecten optreden voor de directe omgeving; 
-                  de bedrijfsactiviteiten naar aard en omvang verenigbaar zijn met de woonomgeving; 
-                  per bedrijf niet meer dan één bedrijfswoning is toegestaan, mits de gezamenlijke bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen ten minste drie maal de 

bebouwde oppervlakte van een bedrijfswoning bedraagt. 
  
  
b.       Toetsingscriteria ten behoeve van het verlenen van vrijstellingen en het stellen van nadere eisen 
  
Bij de toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid en het stellen van nadere eisen dient geen onevenredige aantasting plaats te vinden van: 
-         de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 
-         het straat- en bebouwingsbeeld; 
-                  de bouwvorm van de als “karakteristiek” aangeduide panden; 
-         de verkeersveiligheid. 
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Artikel 4             Woongebied 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.              wonen; 

b.       woonwagenstandplaats, voorzover de gronden zijn aangeduid met “woonwagenstandplaats”; 

c.       aan huis gebonden beroep of bedrijf; 

d.       verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

e.       openbare nutsvoorzieningen; 

f.        groen- en speelvoorzieningen, voorzover op de plankaart aangeduid als “groenvoorzieningen”; 

g.       waterlossing; 

h.       aardgasleiding, met bijbehorende leidingzone uitsluitend voorzover op de plankaart als zodanig aangeduid; 

en tevens voor: 

i.        medische voorzieningen, uitsluitend voorzover betrekking hebbend op het terrein aan de Burgemeester Feithsingel, dat op de plankaart is aangeduid als 

“gestapelde woningen”. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.       Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

1.              de voorgevel en het verlengde ervan van de woning dient als de bouwgrens te worden beschouwd, welke niet door het oprichten van gebouwen mag 

worden overschreden; 

2.              indien geen naar de weg gekeerde gevel van een woning aanwezig is, stelt het college van burgemeester en wethouders een bouwgrens, passend in 

het bebouwingsbeeld, vast; 
3.              de woningen worden vrijstaand, dan wel tot ten hoogste tien aaneen gebouwd. Een uitzondering hierop wordt gevormd voorzover de gronden zijn 

voorzien van de aanduiding “gestapelde woningen”; 

4.              het aantal woonwagenstandplaatsen met een maximale bouwhoogte van 5 m bedraagt ten hoogste: 

-                  9, voorzover gesitueerd in plandeel Lootuinen, Poppenhare; 

-                  15, voorzover gesitueerd in plandeel De Heege, Oranjewijk; 

-                  19, voorzover gesitueerd in plandeel Ballast, Tuindorp, met dien verstande dat aan de Cornelis Huijgensstraat ten hoogste 15 mogen worden 

gesitueerd en aan de Suzanne van Groenwegenlaan ten hoogste vier mogen worden gebouwd; 

5.              indien meerdere naar de weg gekeerde gevels van een woning aanwezig zijn, stelt het college van burgemeester en wethouders een bouwgrens, 

passend in het bebouwingsbeeld, vast; 

6.              indien de zijdelingse perceelgrens grenst aan een weg, mogen geen gebouwen worden opgericht binnen een afstand van 5 m van de weg; 

7.              in het gebied binnen een afstand van 3 m uit de zijdelingse perceelgrens van de niet aangebouwde zijgevel van de woning dienen de gebouwen ten 

minste 3 m achter de voorgevel en het verlengde ervan van de woning te worden gebouwd; 

8.              in het gebied binnen een afstand van 3 m ten opzichte van de zijdelingse perceelgrens van de niet aangebouwde zijgevel van de woning en/of in het 

gebied binnen een afstand van 8 m ten opzichte van de achterperceelgrens bedragen de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 3 m en 6 m; 

9.              in het gebied op een afstand van meer dan 3 m ten opzichte van de zijdelingse perceelgrens van de niet aangebouwde zijgevel van de woning en/of in 

een gebied op een afstand van meer dan 8 m ten opzichte van de achterperceelgrens bedragen de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 6 m 

en 10,5 m; 

10.          in afwijking van het vorenstaande gelden de volgende goot- en bouwhoogte: 

-        de goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk maximaal 8 m en 12 m, en maximaal 14 m voorzover betrekking hebbende op het terrein, gelegen 

aan de Burgemeester Feithsingel, voorzover de gronden zijn voorzien van de aanduiding “gestapelde woningen”, dan wel de bestaande goot- en 

bouwhoogte indien deze hoger zijn; 

11.          ten hoogste 50% van het bouwperceel mag worden bebouwd en tot een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 200 m², indien het bouwperceel niet 

groter is dan 500 m². Bij een bouwperceelgrootte van meer dan 500 m², maar niet meer dan 1.000 m² bedraagt de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 

300 m² en bij een bouwperceelgrootte van meer dan 1.000 m² bedraagt de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 400 m²; 

12.          in het in lid 5 bedoelde gebied bedraagt de afstand van de gebouwen tot de perceelgrens ten minste 1 m, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd; 

13.          in afwijking in zoverre van het bovenstaande is het oprichten van gebouwen niet toegestaan in het gebied ter breedte van 7 m ter weerszijden van de op 

de plankaart aangeduide “aardgasleiding”. 

  

b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-                 de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 5,5 m. 

  

  

3        Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in: 

a.       lid 1:    

          voor het aanleggen van speelvoorzieningen buiten de op de plankaart als “groenvoorzieningen” aangeduide gronden; 

b.       lid 2, sub a, onder 7: 

voor het bouwen tot (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van de woning, dan wel tot 3 m voor deze gevel; 

c.       lid 2, sub a, onder 8 en 9: 

voor een andere afstandsmaat dan de voorgeschreven afstand van 8 m, indien de kavelgrootte, dan wel de situering van de kavel in relatie tot de omgeving zich 

hier niet tegen verzetten. 

  

  

4        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. Het is tevens verboden de van de woning 

vrijstaande gebouwen te gebruiken voor bewoning en aan te wenden voor bedrijfsmatig medegebruik. 

  

  

5        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

  

  

6        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 

  

  

7        Wijzigingsbevoegdheid 
  

Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemming wijzigen ten behoeve van de bouw van 

woningen, voorzover op de plankaart aangeduid als “nieuwbouwlocatie na wijziging” tot een per nieuwbouwlocatie aangegeven maximum aantal. De woningen mogen 
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vrijstaand en tot een maximum aantal van vier aaneen worden gebouwd, met inachtneming van het terzake bepaalde in artikel 4. 

  

Bij de voorbereiding van de wijzigingsbevoegdheid zal rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten- en diersoorten op 

grond van de Flora- en faunawet. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal de (bouw)werkzaamheid pas kunnen plaatsvinden nadat een ontheffing c.q. 

vrijstelling op grond van de Flora- en faunawet is verkregen. Tevens zal bij de voorbereiding van de wijzigingsbevoegdheid rekening worden gehouden met de 

archeologische waarden. Archeologisch onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid of bebouwing mogelijk is, dan wel dat mitigerende maatregelen er zorg voor 

dragen dat de archeologische waarden behouden kunnen blijven. 

  

Alvorens de wijzigingsbevoegdheid toe te passen, zal overleg met het betrokken waterschap, als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, 

plaatsvinden. 

  

Voorzover op grond van de Wet geluidhinder ontheffing van de grenswaarde is benodigd, zal de wijzigingsbevoegdheid niet eerder worden toegepast dan nadat de 

benodigde ontheffingen zijn verkregen. 

  

Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 
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Artikel 5             Wonen 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.       wonen; 

b.       aan huis gebonden beroep of bedrijf. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.       Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

1.              de gebouwen dienen binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak, dan wel binnen het als “te bebouwen erven” aangeduide gebied te worden 

gebouwd, waarbij de woning uitsluitend binnen het bouwvlak mag worden gebouwd; 

2.              de goot- en bouwhoogte van de woning bedragen ten hoogste respectievelijk 6 m en 10,5 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze 

hoger zijn; 

3.              de dakhelling van de woning bedraagt ten minste 45°; 

4.              ten hoogste 50% van het bouwperceel mag met gebouwen worden bebouwd en tot een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 200 m² indien het 

bouwperceel niet groter is dan 500 m². Bij een bouwperceelgrootte van meer dan 500 m², maar niet meer dan 1.000 m² bedraagt de gezamenlijke 

oppervlakte ten hoogste 300 m² en bij een bouwperceelgrootte van meer dan 1.000 m² bedraagt de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 400 m²; 

5.              binnen het als “te bebouwen erven” aangeduide gebied bedragen de goot- en bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste respectievelijk 3 m en 6 m. 

Deze gebouwen mogen uitsluitend vrijstaand van de als “karakteristiek” aangeduide panden worden gebouwd; 

6.              binnen het als “te bebouwen erven” aangeduide gebied bedraagt de afstand van de gebouwen tot de perceelgrens ten minste 1 m, tenzij in de 

perceelgrens wordt gebouwd; 

7.       voorzover op de plankaart voorzien van de aanduiding “karakteristiek” dient in afwijking in zoverre van het vorenstaande de uitwendige hoofdvorm van de 
bestaande woning, bestaande uit goot- en bouwhoogte en dakhelling, te worden gehandhaafd. 

  

b.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte bedraagt ten hoogste 5,5 m. 

  

  

3        Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2, sub a, onder 1 voor het bouwen buiten het bouwvlak tot ten hoogste 5 m achter de 

achtergevel en tussen het verlengde van de zijgevels, mits de bestaande maatvoering, zoals blijkend uit de goot- en bouwhoogte en de dakhelling, in acht wordt 

genomen. 

  

  

4        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. Het is tevens verboden de van de woning 

vrijstaande gebouwen te gebruiken voor bewoning en aan te wenden voor bedrijfsmatig medegebruik. 

  

  

5        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

  

  

6        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 6             Agrarisch gebied 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor agrarisch gebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.       de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf; 

b.       aardgasleiding, met bijbehorende leidingzone uitsluitend voorzover op de plankaart als zodanig aangeduid. 

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.       Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

1.              de gebouwen dienen binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak te worden gebouwd; 

2.              de goot- en bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedragen maximaal respectievelijk 6 m en 10 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien 

deze hoger zijn; 

3.              per bedrijf is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, waarvan de goot- en bouwhoogte maximaal respectievelijk 6 m en 10,5 m mogen bedragen. 

  

b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 7,5 m. 

  

  

3        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. Het is tevens verboden de gronden en bouwwerken 

te gebruiken voor een niet grondgebonden agrarische bedrijfstak. 

  
  

4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

  

  

5        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 

  

  

6        Wijzigingsbevoegdheid 

  

Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemming, na bedrijfsbeëindiging van het 

grondgebonden agrarisch bedrijf, te wijzigen in de bestemming “wonen” als bedoeld in artikel 5 of in de bestemming “centrumvoorzieningen” als bedoeld in artikel 7, 

mits dit niet leidt tot uitbreiding van het aantal (bedrijfs)woningen en uit milieuhygiënisch opzicht inpasbaar is in de bestaande woonbebouwing. 

Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 
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Artikel 7             Centrumvoorzieningen 

  

1        Doeleindenomschrijving 
  
De op de plankaart voor centrumvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a.       wonen in de vorm van vrijstaande en aaneen gebouwde  woningen en bovenwoningen, voorzover op de plankaart aangeduid als “bovenwoningen”; 
b.       praktijk- en kantoorruimten ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of bedrijf in een woning; 
c.       dienstverlening in de vorm van kantoren en banken; 
d.       bedrijfsactiviteiten, voorzover deze bedrijven wat betreft geur, stof, gevaar en geluid toelaatbaar zijn in de categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat 

van bedrijven. De afstand wordt gerekend ten opzichte van de aangrenzende woonbebouwing; 
e.       (sociaal-)medische en sociaal-culturele voorzieningen; 
en tevens voor: 
f.        verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
g.       groen- en speelvoorzieningen; 
h.       openbare nutsvoorzieningen; 
i.        detailhandel, voorzover op de plankaart aangeduid als “detailhandel”; 
j.        hotel, café, restaurant en/of cafetaria, voorzover op de plankaart aangeduid als “horeca”. 
  
In de bestemming zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder niet begrepen. 
  
In de bestemming zijn eveneens niet begrepen inrichtingen met een bewaarplaats of een bewerkingsruimte, waarin (on)verpakt professioneel vuurwerk, al dan niet in 

combinatie met consumentenvuurwerk is opgeslagen, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit. 
  
In de bestemming zijn eveneens niet begrepen inrichtingen die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
  
In de bestemming als omschreven in lid 1, sub d is productie-gebonden detailhandel begrepen, alsmede verkooppunt van motorbrandstoffen met uitsluiting van LPG, 

met dien verstande dat het verkooppunt uitsluitend overeenkomstig de bestaande situatie is toegestaan. 
  
  
2        Bebouwingsbepalingen 
  
a.       Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

1.              de gebouwen dienen binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak te worden gebouwd; 
2.              de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste respectievelijk 6 m en 9 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze hoger zijn; 
3.              per bedrijf is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, waarvan de goot- en bouwhoogte maximaal respectievelijk 6 m en 10,5 m mogen bedragen; 
4.              voorzover op de plankaart voorzien van de aanduiding “karakteristiek” dient in afwijking in zoverre van het vorenstaande de uitwendige hoofdvorm van 

de bebouwing, bestaande uit goot- en bouwhoogte en dakhelling, te worden gehandhaafd. 
  
b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,5 m. 
  
  
3        Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
  
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in: 
a.       lid 1, onder d: 

voor de vestiging van bedrijven genoemd in een naast hogere categorie van bedrijven, mits deze bedrijfsactiviteit naar invloed op de omgeving geacht kan 

worden te behoren tot een categorie van bedrijfsactiviteiten die op die locatie wel zijn toegestaan. Bij het toestaan van de bedrijven is de normering krachtens 

de milieuhygiënische wetgeving uitgangspunt; 
b.       lid 1, onder d: 

voor de vestiging van bedrijven, welke weliswaar niet zijn genoemd in de krachtens dit artikel toelaatbare categorieën van de Staat van bedrijven, doch naar 

hun aard en naar hun effecten op het woon- en leefklimaat, gelijk zijn te stellen met de wel genoemde inrichtingen in voornoemde categorieën. Bij het toestaan 

van de bedrijven is de normering krachtens de milieuhygiënische wetgeving uitgangspunt. 
  
  
4        Gebruiksbepalingen 
  
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 
  
  
5        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
  
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
  
  
6        Strafbepaling 
  
Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 8             Maatschappelijke voorzieningen 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor maatschappelijke voorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.       religieuze, educatieve, sociaal-culturele en medische voorzieningen; 

b.       marechaussee; 

c.       groen- en speelvoorzieningen; 

d.       verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

e.       aardgasleiding, met bijbehorende leidingzone uitsluitend voorzover op de plankaart als zodanig aangeduid. 

In de bestemming zijn de bestaande bejaardencentra De Schutse en de Sint Franciscus en het woon-/zorgcentrum De Voorde begrepen. 

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.              Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
1.              de gebouwen dienen binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak te worden gebouwd; 
2.              de goot- en bouwhoogte van de gebouwen bedragen ten hoogste respectievelijk 6 m en 9 m; dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze 

hoger zijn. In afwijking hiervan mogen de bestaande bejaardencentra De Schutse en de Sint Franciscus en het woon-/zorgcentrum De Voorde worden 

gebouwd met een goot- en bouwhoogte van ten hoogste respectievelijk 8 m en 12 m; 
3.              per instelling is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, waarvan de goot- en bouwhoogte maximaal respectievelijk 6 m en 10,5 m mogen bedragen; 
4.                        voorzover op de plankaart voorzien van de aanduiding “karakteristiek” dient in afwijking in zoverre van het vorenstaande de uitwendige hoofdvorm 

van de bebouwing, bestaande uit goot- en bouwhoogte en dakhelling, te worden gehandhaafd. 
  
b.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,5 m en voor de bestaande mast bedraagt de bouwhoogte maximaal 10 
m. 

  
  
3        Gebruiksbepalingen 
  
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving.  
  
  
4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
  
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
  
  
5        Strafbepaling 
  
Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 9             Begraafplaats 

  

1        Doeleindenomschrijving 
  
De op de plankaart voor begraafplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a.       begraafplaats; 
b.              groenvoorzieningen 
c.              verkeers- en verblijfsvoorzieningen. 
  
  
2        Bebouwingsbepalingen 
  
a.       Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

1.       de gebouwen dienen binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak te worden gebouwd; 
2.       de goot- en bouwhoogte van de gebouwen bedragen ten hoogste respectievelijk 3,5 m en 5,5 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze 

hoger zijn. 
  
b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,5 m. 
  
  
3        Gebruiksbepalingen 
  
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 
  
  
4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
  
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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5        Strafbepaling 
  
Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 10          Sportieve recreatie 

  

1        Doeleindenomschrijving 
  
De op de plankaart voor sportieve recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a.       sport- en speelvelden; 

b.       sporthal; 

c.       bowlingcentrum met bijbehorende kantine; 

d.       manege; 

e.       groen- en speelvoorzieningen; 

f.        verkeers- en verblijfsvoorzieningen. 

  
  
2        Bebouwingsbepalingen 
  
a.       Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

1.       de gebouwen dienen binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken te worden gebouwd; 
2.       de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 8 m, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze hoger is. 

  
b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 12 m, voor lichtmasten bedraagt de hoogte maximaal 18 m. 
  
  
3        Gebruiksbepalingen 
  
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 
  
  
4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
  
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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5        Strafbepaling 
  
Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 11          Recreatiegebied 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor recreatiegebied aangewezen gronden zijn bestemd voor dagrecreatieve voorzieningen. 

  

De wegen mogen worden ingericht voor de aanleg van ten hoogste twee rijstroken. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.              Op of in de gronden is het oprichten van gebouwen verboden. 

  

b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 8 m. 

  

  

3        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 

  

  

4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 
doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

  

  

5        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in de lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 12          Verblijfsrecreatie 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor verblijfsrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor kampeerterrein. 

  

Het terrein mag worden ingericht voor ten hoogste tien kampeermiddelen. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.       Op of in de gronden is het oprichten van gebouwen ten behoeve van sanitaire ruimtes, alsmede gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud met een 

goothoogte van ten hoogste 3,5 m toegestaan. 

  

b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 8 m. 

  

  

3        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 

  

  

4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

  
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

  

  

5        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in de lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 13          Wegverkeer 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor wegverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.       wegen met een doorgaande verkeersfunctie, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en straatmeubilair; 

b.       aardgasleiding, met bijbehorende leidingzone uitsluitend voorzover op de plankaart als zodanig aangeduid. 

  

De wegen mogen worden ingericht voor de aanleg van ten hoogste twee rijstroken. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.       Op of in de gronden is het oprichten van gebouwen verboden. 

  

b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 8 m. 

  

  

3        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 

  

  

4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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5        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 14          Railverkeer 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor railverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor spoorweg met bijbehorende voorzieningen. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.       Op of in de gronden is het oprichten van gebouwen verboden. 

  

b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 10 m, gemeten vanaf bovenkant spoorstaaf. 

  

  

3        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 

  

  

4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

  
  

5        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in de lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 15          Verblijfsgebied 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen met een niet-doorgaande verkeersfunctie, voet- en fietspaden, 

parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en straatmeubilair en voor aardgasleiding met bijbehorende leidingzone uitsluitend voorzover op de plankaart als zodanig 

aangeduid. 

  

De wegen mogen worden ingericht voor de aanleg van ten hoogste twee rijstroken. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.       Op of in de gronden is het oprichten van gebouwen verboden. 

  

b.       Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 8 m. 

  

  

3        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 

  

  

4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

  

  

5        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 16          Groenvoorzieningen 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.              groenvoorzieningen; 

b.       verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

c.       water; 

d.       speelvoorzieningen; 

e.       volkstuinen; 
f.        aardgasleiding met bijbehorende leidingzone uitsluitend voorzover op de plankaart als zodanig aangeduid. 
  
  
2        Bebouwingsbepalingen 
  
a.       Het oprichten van gebouwen is verboden. 
  
b.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-        de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,5 m. 

  

  

3        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan het gebruik ten behoeve van bedrijfsactiviteiten. 

  

  

4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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5        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in de lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 17          Water 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.       water en bruggen; 

b.       aardgasleiding met bijbehorende leidingzone uitsluitend voorzover op de plankaart als zodanig aangeduid; 

c.       openbare nutsvoorzieningen. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 
-                 de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 2 m en voor bruggen niet meer dan 5 m. 

  

  

3        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan het gebruik ten behoeve van bedrijfsactiviteiten. 

  

  

4        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 
doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

  

  

5        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 18          Bedrijven 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de plankaart voor bedrijven aangewezen gronden zijn bestemd voor bouwnijverheid en installatiebedrijven, vervoersbedrijven, reparatie-, verhuurbedrijven en 

dienstverlenende bedrijven en licht industriële bedrijven, voorzover deze bedrijven wat betreft geur, stof, gevaar en geluid toelaatbaar zijn in de categorie 1 en 2 

(grootste afstand 30 m) volgens de bij dit plan behorende Staat van bedrijven. De afstand wordt gerekend ten opzichte van de aangrenzende woonbebouwing. 

  

In de bestemming zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder niet begrepen. 

  

In de bestemming zijn eveneens niet begrepen inrichtingen met een bewaarplaats of een bewerkingsruimte, waarin (on)verpakt professioneel vuurwerk, al dan niet in 

combinatie met consumentenvuurwerk is opgeslagen, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit. 

  

In de bestemming zijn eveneens niet begrepen inrichtingen die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

  

In de bestemming is productiegebonden detailhandel begrepen. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

a.              Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

1.              de gebouwen dienen binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak te worden gebouwd; 

2.              de goot- en bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedragen ten hoogste respectievelijk 6 m en 9 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien 

deze hoger zijn; 

3.              per bedrijf is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, waarvan de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 6 m en 10,5 m mogen bedragen, 
mits de gezamenlijke bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen ten minste driemaal de bebouwde oppervlakte van een bedrijfswoning bedraagt. 

  

b.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

-         de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 8 m. 

  

  

3        Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in: 

a.       lid 1: 

voor de vestiging van bedrijven genoemd in een naast hogere categorie van bedrijven, mits deze bedrijfsactiviteit naar invloed op de omgeving geacht kan 

worden te behoren tot een categorie van bedrijfsactiviteiten die op die locatie wel zijn toegestaan. Bij het toestaan van de bedrijven is de normering krachtens 

de milieuhygiënische wetgeving uitgangspunt; 

b.       lid 1: 

voor de vestiging van bedrijven, welke weliswaar niet zijn genoemd in de krachtens dit artikel toelaatbare categorieën van de Staat van bedrijven, doch naar hun 

aard en naar hun effecten op het woon- en leefklimaat, gelijk zijn te stellen met de wel genoemde inrichtingen in voornoemde categorieën. Bij het toestaan van 

de bedrijven is de normering krachtens de milieuhygiënische wetgeving uitgangspunt. 

  

  

4        Gebruiksbepalingen 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving.  

  

  

5        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 

  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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6        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 19          Natuur 

  

1        Doeleindenomschrijving 
  
De op de plankaart voor natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a.       natuurgebied; 
b.       de opbouw, het behoud en herstel van aan de gronden eigen landschappelijke en natuurlijke waarden. 
  
  
2        Bebouwingsbepalingen 
  
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 
-         de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,5 m. 
  
  
3        Aanlegvergunning 
  
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen gebouwen 

zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a.       het vellen en rooien van houtgewas; 
b.              het ophogen of afgraven van gronden; 
c.              het beplanten van gronden met bomen en andere opgaande houtige gewassen; 
d.              het egaliseren van gronden. 
  
  
4        Uitzondering aanlegvergunning 
  
De in lid 3 bedoelde werkzaamheden zijn niet van toepassing op werkzaamheden die: 
-         het normale onderhoud betreffen; 
-         reeds in uitvoering zijn op het moment van rechtskracht-verkrijging van dit plan. 
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5        Toetsing aanlegvergunning 
  
De aanlegvergunning moet worden geweigerd, indien door het verlenen van de vergunning onevenredige afbreuk zou worden gedaan aan de in lid 1 omschreven 

waarden van de gronden. 
  
  
6        Gebruiksbepalingen 
  
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 
  
  
7        Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
  
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 6, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
  
  
8        Strafbepaling 
  
Overtreding van het bepaalde in de leden 3 en 6 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 20          Leidingzone (dubbelbestemming) 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De op de kaart voor leidingzone aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) tevens bestemd voor 

een aardgastransportleiding. 

  

  

2        Bouwvoorschriften 

  

a.       In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze 

bestemming. 

  

b.       Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

  

c.       Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

  

  

3        Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

  

a.       Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in: 

1.       lid 2, sub a en lid 2, sub b: 

en toestaan dat de in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen genoemde gebouwen worden gebouwd, mits uit vooraf ingewonnen 

advies bij de betreffende leidingbeheerder is gebleken dat hiertegen uit oogpunt van doelmatig leidingbeheer geen bezwaar bestaat; 

2.       lid 2, sub a en lid 2, sub c: 
en toestaan dat de in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits uit 

vooraf ingewonnen advies bij de betreffende leidingbeheerder is gebleken dat hiertegen uit oogpunt van doelmatig leidingbeheer geen bezwaar bestaat. 
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4        Aanlegvergunning 

  

a.       Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de volgende werken en 

werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, uit te voeren: 

-         het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

-         het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk; 

-         het aanbrengen van gesloten verhardingen; 

-         het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

-         het permanent opslaan van goederen; 

-         het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen; 

b.       de onder a bedoelde vergunning kan worden verleend indien de werkzaamheden geen belemmering vormen voor een veilig en bedrijfszeker gastransport. De 

vergunning kan alleen worden verleend indien vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder. 

  

  

5        Gebruiksvoorschriften 

  

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 

  

  

6        Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 

  

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

  

  

7        Strafbepaling 
  

Overtreding van het bepaalde in lid 4 en lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten. 

 

http://www.coevorden.nl/fileadmin/files/www.coevorden.nl/Bouwen/bestemmingsplannen/coevor...

vrijdag 27 april 2012 Pagina 34 van 51



Bijzondere bepalingen 

Artikel 21          Uitsluiting aavullende werking Bouwverordening 

  

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2 van de 

Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a.       richtlijnen voor de verlening van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen (artikel 2.5.1); 

b.       anti-cumulatiebepaling (artikel 2.5.2); 

c.       bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer (artikel 2.5.3); 

d.       bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (artikel 2.5.4); 

e.       ruimte tussen bouwwerken (artikel 2.5.17); 

f.        erf- en terreinafscheidingen (artikel 2.5.18); 

g.       bouwen nabij bovengrondse hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen (artikel 2.5.19); 

h.       parkeergelegenheid bij of in gebouwen (artikel 2.5.30). 
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Artikel 22          Relatie kleinschalige verblijfsrecreatie 

  

1        Behoudens ingeval burgemeester en wethouders vrijstelling hebben verleend op grond van het bepaalde in lid 2, verzet een bestemming zich tegen het gebruik 

van verblijfsrecreatie met een kleinschalig karakter. 

  

  

2        Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor het houden van een kampeerterrein als bedoeld in artikel 1, sub x, onder 1a op erven bij 

woningen en agrarische bedrijfswoningen met dien verstande dat: 

-        het aantal toe te stane kampeermiddelen afhankelijk is van de grootte van het erf, waarbij de volgende oppervlaktematen van toepassing zijn: ten hoogste 

vijf kampeermiddelen met een grootte van het erf (inclusief de oppervlakte van de gebouwen) van minimaal 2.500 m² en ten hoogste 15 

kampeermiddelen met een grootte van het erf (inclusief de oppervlakte van de gebouwen) van minimaal 5.000 m²; 

-        de onderlinge afstand tussen het hoofdgebouw en het hoofdgebouw op het direct aangrenzende erf minimaal 25 m dient te bedragen; 

-        de afstand van een kampeermiddel tot het hoofdgebouw en het hoofdgebouw van het direct aangrenzende erf minimaal 25 m bedraagt; 

-        uitsluitend in de periode van 15 maart tot 31 oktober kampeermiddelen zijn toegestaan. 

  

De vrijstelling wordt niet verleend indien onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in de directe omgeving aanwezige functies. 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en landschappelijke inpassing, alsmede inpassing in cultuurhistorisch 

waardevolle gebieden van de kampeermiddelen, onder andere door het aanbrengen van beplantingen. 
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Artikel 23          Prostitutiebeleid 

  

In dit bestemmingsplan zijn inrichtingen ten behoeve van de bedrijfsmatige exploitatie van een seksinrichting niet begrepen. 
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Artikel 24          Archeologische waarden 

  

1        Doeleindenomschrijving 

  

De gronden die op de in de toelichting opgenomen Kaart archeologische waarden zijn aangegeven met “hoge archeologische waarde” zijn tevens bestemd voor: 

-         het behoud van archeologische waarden. 

  

  

2        Bebouwingsbepalingen 

  

In afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen is het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken verboden, tenzij: 

a.       het vervangende nieuwbouw betreft en mits de contour van het beoogde bouwwerk die van het te vervangen bouwwerk niet overschrijdt; 

b.       het een eenmalige uitbreiding van maximaal 60 m² betreft op een locatie in een historische kern.  

  

  

3        Aanlegvergunning 

  

a.       Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, op de in lid 1 omschreven 

gronden de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

1.       het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, zoals afgraven, ophogen, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en 

aanleggen van drainage; 

2.       het aanbrengen en verwijderen van funderingen; 

3.       het aaleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

4.       het aanbrengen of rooien van bomen en houtgewas waarbij stobben worden verwijderd; 

5.       het aanbrengen, verleggen en verbreden van paden, wegen en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen of wijzigen van oppervlakteverhardingen; 
6.       het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies. 

  

b.       De in lid 3, sub a bedoelde verboden zijn niet van toepassing op werkzaamheden die: 

-         noodzakelijk zijn in verband met de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden, dan wel van ondergeschikte aard zijn; 

-         reeds in uitvoering zijn op het moment van het verkrijgen van rechtskracht van dit plan; 

-         het delven van graven en soortgelijke activiteiten in of op een begraafplaats betreffen; 

-         op archeologisch onderzoek zijn gericht en waarbij uitsluitend non-destructief booronderzoek of geofysisch onderzoek wordt verricht; 

-         alle bodembewerking in historische kernen met de aanduiding hoge archeologische waarden die een eenmalige uitbreiding van maximaal 60 m² 

betreffen. 

  

c.       Alvorens over de onder lid 3, sub a bedoelde vergunning, te beslissen, plegen Burgemeester en Wethouders overleg met de door hun aangewezen 

archeologische deskundige. Bij een negatief advies van de deskundige wordt de aanlegvergunning niet verleend. 

  

d.       De aanlegvergunning kan alleen worden verleend indien verkennend archeologisch onderzoek is uitgevoerd en daarbij aangetroffen archeologische waarden, 

door middel van behoud in de gronden, dan wel opgraving – afhankelijk van uitkomsten onderzoek – kunnen worden gegarandeerd, met dien verstande dat 

geen archeologisch onderzoek is vereist wanneer door de deskundige, genoemd in lid 3, sub c, is aangegeven dat onderzoek niet noodzakelijk is. 

  

  

4        Vrijstelling 

  

a.       Burgemeester en Wethouders kunnen - met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande artikelen - vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2, indien uit 

archeologisch onderzoek als bedoeld onder d is gebleken dat het oprichten van het gebouw en bouwwerk, geen gebouw zijnde, waarvoor vrijstelling wordt 

gevraagd niet zal leiden tot een verstoring van de archeologische waarden binnen op de in de toelichting opgenomen kaart als “hoge archeologische waarde” 

aangeduide gebieden. 

  

b.       Alvorens de vrijstelling te verlenen leggen Burgemeester en Wethouders het verzoek tot vrijstelling ter beoordeling voor aan de archeologische deskundige, 

zoals bedoeld in lid 3, sub c en lid 3, sub d. 

  

  

5        Strafbepaling 

  

Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 25                       Algemene vrijstellingen 

  

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

a.       de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b.       het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 

verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

c.       het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen of indelingslijnen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe 

aanleiding geeft; 

d.       het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten 

behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits de inhoud per 

gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt; 

e.       het bepaalde in het plan en toestaan dat bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van telecommunicatiesignalen worden opgericht tot een hoogte van 

niet meer dan 30 m; 

f.        het bepaalde in het plan en toestaan dat (ondergrondse) rioleringswerken, zoals rioolputten en bergbezinkbassins tot maximaal 500 m² worden gerealiseerd. 
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Artikel 26                       Nadere eisen 

  

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van: 

a.              de situering, bouwhoogte, goothoogte en dakhellingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

b.       het aantal en de situering van parkeervoorzieningen; 

c.       erfafscheidingen; 

d.       de afstand van de bebouwing tot de bouwperceelgrenzen. 
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Artikel 27                       Overgangsbepalingen 

  

1        Overgangsbepaling ten aanzien van bouwwerken 

  

Bestaande bouwwerken die in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden vergroot: 

a.       gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b.       na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de bouwaanvraag geschiedt binnen 18 maanden na het 

tenietgaan. 

  

  

2        Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 

  

Het bestaande gebruik van gronden en bouwwerken dat in strijd is met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming en dat in enigerlei opzicht afwijkt 

van het plan, mag worden voortgezet of gewijzigd, zo lang en voorzover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen 

in dit plan naar de aard en omvang niet wordt vergroot. 

  

  

3        Uitzondering op het overgangsrecht 

  

a.       Lid 1 (overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken) is niet van toepassing op bouwwerken, welke weliswaar bestaan op het tijdstip van de 

terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 

overgangsbepaling van dat bestemmingsplan. 

  

b.       Lid 2 (overgangsbepalingen ten aanzien van het gebruik) is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat bestemmingsplan. 
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Artikel 28                       Slotbepaling 

  

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

“Voorschriften deel uitmakende van het bestemmingsplan Coevorden woongebieden, gemeente Coevorden”, bestaande uit de volgende plandelen: 

-                  Ballast, Tuindorp; 

-                  Lootuinen, Poppenhare; 

-                  Binnenvree, Pikveld, Buitenvree; 

-                  De Heege, Oranjewijk; 

-                  Klinkenvlier; 

-         Klooster. 

  

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 

  

  

  

  

                                                                                        , voorzitter 

  

  

  

  

                                                                                        , griffier 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
10[Marlien1]  oktober 2006
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Staat van bedrijven 

  

  

 

http://www.coevorden.nl/fileadmin/files/www.coevorden.nl/Bouwen/bestemmingsplannen/coevor...

vrijdag 27 april 2012 Pagina 43 van 51



 

http://www.coevorden.nl/fileadmin/files/www.coevorden.nl/Bouwen/bestemmingsplannen/coevor...

vrijdag 27 april 2012 Pagina 44 van 51



Bijlage behorende bij de “Voorschriften van het bestemmingsplan Coevorden woongebieden, gemeente Coevorden”. 

  

  

Staat van bedrijven 

  

  

  

Categorie-indeling 

  

Categorie 1: grootste afstanden 0 en 10 meter; 

Categorie 2: grootste afstand 30 meter; 

Categorie 3: grootste afstand 50 meter. 

  

De afstanden worden gemeten ten opzichte van de aangrenzende woonbebouwing. 

  

  

De gebruikte afkortingen zijn: 

  

<                  : kleiner dan 

>+                : groter dan of gelijk aan 

-                   : tot 

kat.              : categorie 

i.e.               : inwonersequivalenten 

n.e.g.           : niet elders genoemd 

o.c.              : opslagcapaciteit 

p.c.              : productiecapaciteit 
p.o.              : productie-oppervlakte 

v.c.               : verwerkingscapaciteit 

t/u                : ton per uur 

t/j                 : ton per jaar 
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SBI-code OMSCHRIJVING Geur     Stof     Geluid   Gevaar Afst.     Cat.      

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 

T.B.V. DE LANDBOUW 
            

014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 50 3 

0141.1 hoveniersbedrijven 10 10 10 10 10 1 

02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING 

T.B.V. BOSBOUW 
            

020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3 

15 VERVAARDIGING VAN 

VOEDINGSMIDDELEN EN 

DRANKEN 

            

151 Slachterijen en overige 

vleesverwerking: 
            

151 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3 

1581 Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen: 
            

1581 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 10 30 2 

1593 t/m 

1595 
Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 30 2 

17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL             

173 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3 

174, 175 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3 

176, 177 Vervaardiging van gebreide en 

gehaakte stoffen en artikelen 
0 10 50 10 50 3 

18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; 

BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 
            

181 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3 

182 Vervaardiging van kleding en -

toebehoren (excl. van leer) 
10 10 30 30 30 2 

183 Bereiden en verven van bont; 

vervaardiging van artikelen van bont 
50 10 10 10 50 3 

19 VERVAARDIGING VAN LEER EN 

LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) 
            

192 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 

schoeisel) 
50 10 30 10 50 3 

193 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3 

20 HOUTINDUSTRIE EN 

VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN 

HOUT, RIET, KURK E.D. 

            

205 Kurkwaren-, riet- en 

vlechtwerkfabrieken 
10 30 30 0 30 2 

2010.2 Houtconserveringsbedrijven:             

2010.2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3 

21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, 

KARTON EN PAPIER- EN 

KARTONWAREN 

            

2112 Papier- en kartonfabrieken:             

2112 - p.c. < 3 t/u 

  

  

50 50 50 30 50 3 

22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN 

MEDIA 

            

221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 

2222.6 Kleine drukkerijen en 

kopieerinrichtingen 
10 0 30 0 30 2 

2223 Grafische afwerking 10 0 10 0 10 1 

2223 Binderijen 30 0 30 0 30 2 

2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 

2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 2 

223 Reproduktiebedrijven opgenomen 

media 
10 0 10 0 10 1 

24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 

PRODUKTEN 
            

2442 Farmaceutische produktenfabrieken:             

2442 - formulering en afvullen 

geneesmiddelen 
50 10 50 50 50 3 

2442 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 

2466 Chemische 

kantoorbenodigdhedenfabrieken 
50 10 50 50 50 3 

25 VERVAARDIGING VAN 

PRODUKTEN VAN RUBBER EN 

KUNSTSTOF 

            

2512 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:             

2512 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3 

26 VERVAARDIGING VAN GLAS, 

AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUKTEN 

            

2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 50 3 

262, 263 Aardewerkfabrieken:             

262, 263 - vermogen elektrische ovens totaal < 

40 kW 
10 50 30 10 50 3 

2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 50 50 10 50 3 

30 VERVAARDIGING VAN 

KANTOORMACHINES EN 

COMPUTERS 

            

30 Kantoormachines- en 

computerfabrieken 
30 10 50 30 50 3 

31 VERVAARDIGING VAN OVER. 

ELEKTR. MACHINES, APPARATEN 

EN BENODIGDH. 
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316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 50 30 50 3 

32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, 

VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN 

-BENODIGDH. 

            

321 t/m 

323 
Vervaardiging van audio-, video- en 

telecom-apparatuur e.d. 
30 0 50 30 50 3 

3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3 

33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE 

EN OPTISCHE APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN 

  

            

33 Fabrieken voor medische en optische 

apparaten en instrumenten e.d. 
30 0 30 0 30 2 

35 VERVAARDIGING VAN 

TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. 

AUTO'S, AANHANGWAGENS) 

            

351 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:             

351 - houten schepen 30 50 50 10 50 3 

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS 

EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 
            

362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 

363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 

364 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3 

365 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3 

366 Vervaardiging van overige goederen 

n.e.g. 
30 10 50 30 50 3 

45 BOUWNIJVERHEID             

45 Bouwbedrijven en 

aannemersbedrijven met werkplaats 
10 30 50 10 50 3 

50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 

MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS 

            

501, 502, 

504 
Handel in auto's en motorfietsen, 

reparatie- en servicebedrijven 
10 0 30 10 30 2 

5020.4 Autobeklederijen 10 10 10 10 10 1 

5020.4 Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 50 3 

5020.5 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 

503, 504 Handel in auto- en 

motorfietsonderdelen en –accessoires 
0 0 30 10 30 2 

505 Benzineservisestations:             

505 - zonder LPG 30 0 30 30 30 2 

51 GROOTHANDEL EN 

HANDELSBEMIDDELING 
            

511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 

5121 Grth in akkerbouwprodukten en 

veevoeders 
30 30 30 30 30 2 

5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 

5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3 

5125, 

5131 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 

consumptie-aardappelen 
30 30 30 30 30 2 

5132, 

5133 
Grth in vlees, vleeswaren, 

zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 
10 0 30 30 30 2 

5134 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 

5135 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 

5136 Grth in suiker, chocolade en 

suikerwerk 
10 10 30 0 30 2 

5137 Grth in koffie, thee, cacao en 

specerijen 
30 10 30 0 30 2 

5138, 

5139 
Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 
10 10 30 30 30 2 

514 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 

5153 Grth in hout en bouwmaterialen 0 10 50 10 50 3 

5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en 

verwarmingsapparatuur 
0 0 50 10 50 3 

5156 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 

5162 Grth in machines en apparaten 0 0 30 0 30 2 

517 Overige grth (bedrijfsmeubels, 

emballage, vakbenodigdheden e.d. 
0 0 30 0 30 2 

52 REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN             

527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 

auto's en motorfietsen) 
10 0 10 10 10 1 

60 VERVOER OVER LAND             

6022 Taxibedrijven, taxistandplaatsen 0 0 30 0 30 2 

63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET 

VERVOER 
            

6312 Veem- en pakhuisbedrijven, 

koelhuizen 
30 10 50 30 50 3 

64 POST EN TELECOMMUNICATIE             

641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 0 30 2 

642 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0 10 1 

71 VERHUUR VAN 

TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN 

            

711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 

712 Verhuurbedrijven voor 

transportmiddelen (excl. 

Personenauto's) 

10 0 50 10 50 3 

713 Verhuurbedrijven voor machines en 

werktuigen 
10 0 50 10 50 3 

714 Verhuurbedrijven voor roerende 

goederen n.e.g. 
10 10 30 10 30 2 

http://www.coevorden.nl/fileadmin/files/www.coevorden.nl/Bouwen/bestemmingsplannen/coevor...

vrijdag 27 april 2012 Pagina 48 van 51



  

 

72 COMPUTERSERVICE- EN 

INFORMATIETECHNOLOGIE 
            

72 Computerservice- en 

informatietechnologie-bureau's e.d. 
0 0 10 0 10 1 

73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK             

731 Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 
30 10 30 30 30 2 

732 Maatschappij- en 

geesteswetenschappelijk onderzoek 
0 0 10 0 10 1 

74 OVERIGE ZAKELIJKE 

DIENSTVERLENING 
            

74 Overige zakelijke dienstverlening: 

kantoren 
0 0 10 0 10 1 

747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 50 50 3 

7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 30 2 

7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 

75 OPENBAAR BESTUUR, 

OVERHEIDSDIENSTEN 
            

7525 Brandweerkazernes 0 0 50 0 50 3 

90 MILIEUDIENSTVERLENING             

9000.2 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 

e.d. 
50 30 50 10 50 3 

9000.2 Gemeentewerven (afval-

inzameldepots) 
30 50 50 10 50 3 

9000.3 Afvalverwerkingsbedrijven:             

9000.3 - pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 

50 10 30 10 50 3 

9000.3 - verwerking fotochemisch en galvano-

afval 
10 10 30 10 30 2 

93 OVERIGE DIENSTVERLENING             

9301.1 Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 30 50 3 

9301.1 Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3 

9301.2 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 30 2 

9301.3 Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 

http://www.coevorden.nl/fileadmin/files/www.coevorden.nl/Bouwen/bestemmingsplannen/coevor...

vrijdag 27 april 2012 Pagina 49 van 51



 

 

 
BügelHajema Adviseurs bv 

Bureau voor Ruimtelijke  

Ordening en Milieu BNSP 

Vaart nz 48-50 

Postbus 274 

9400 AG Assen 

Telefoon (0592) 31 62 06 

Telefax (0592) 31 40 35 

www.bugelhajema.nl 

E-mail: assen@bugelhajema.nl 

  

Vestigingen te Assen, 

Leeuwarden en Amersfoort 

Colofon 
  
Opdrachtgever: 
Gemeente Coevorden 

Contactpersoon: 

De heer R.C. van der Spek 
  
  
Bestemmingsplan: 
BügelHajema Adviseurs 

  

Projectleiding: 

De heer J.E. Oldenziel, 

BügelHajema Adviseurs 

  

Projectnummer: 

032.00.03.35.00 
  

  
  
  
  

http://www.coevorden.nl/fileadmin/files/www.coevorden.nl/Bouwen/bestemmingsplannen/coevor...

vrijdag 27 april 2012 Pagina 50 van 51



 

  

http://www.coevorden.nl/fileadmin/files/www.coevorden.nl/Bouwen/bestemmingsplannen/coevor...

vrijdag 27 april 2012 Pagina 51 van 51


