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Paragraaf I.  Definities 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

 In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

a. het plan: het bestemmingsplan "Bedrijfsterrein Win-
sum, partiële herziening 2001" van de ge-

meente Littenseradiel; 

b. de kaart: de kaart die deel uitmaakt van het plan en als 

zodanig is gewaarmerkt (tek.no. LI0008AA); 

c. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, 

steen, metaal of ander materiaal welke, hetzij 

direct of indirect met de grond verbonden is, 

hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond; 

d. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toeganke-

lijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-

den omsloten ruimte vormt; 

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

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

werken; 

g. bebouwingsgrens: een op de kaart, blijkens de daarop voorkomen-

de verklaring, als zodanig aangewezen lijn, wel-

ke door gebouwen niet mag worden overschre-

den, behoudens overschrijdingen die krachtens 

deze voorschriften zijn toegestaan; 

h. bebouwingsvlak: een door bebouwingsgrenzen op de kaart om-

geven oppervlak, binnen hetwelk volgens deze 

voorschriften bepaalde gebouwen mogen wor-

den opgericht; 

i. bouwperceel: een stuk grond, waarop krachtens het plan een 

zelfstandige bebouwing met één gebouw of bij 

elkaar behorende gebouwen is toegestaan; 

j. perceelgrens: een grens van een bouwperceel; 

k. voorgevel: de naar de weg toegekeerde gevel van een ge-

bouw of, indien een perceel met meerdere zij-

den aan de weg grenst, die als zodanig door 

burgemeester en wethouders aan te wijzen ge-

vel(-s); 

l. hoofdgebouw: een gebouw dat zowel functioneel als qua vorm 

bepalend is voor de materiële inhoud van de 

bestemming; 



 

 

 

 

 

 

 2 

m. bijgebouw: een gebouw, dat een functionele eenheid vormt 

met het hoofdgebouw en dat door de vorm on-

derscheiden kan worden van het hoofdgebouw; 

n. woning: een gebouw of een gedeelte van een gebouw, 

krachtens aard en indeling geschikt en bestemd 

voor de huisvesting van een huishouding; 

o. bedrijfswoning: een woning in of bij een gebouw of op een ter-

rein, kennelijk slechts bestemd voor (het gezin 

of een daarmee gelijk te stellen samenlevings-

vorm van) één persoon, wiens huisvesting daar, 

met het oog op de bestemming van het gebouw 

of terrein noodzakelijk is; 

p. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaron-

der begrepen de uitstalling ten verkoop, verko-

pen en/ of (af-)leveren van goederen aan die-

genen die die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoe-

fening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

q. groothandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen 

en/of afleveren van goederen aan wederver-

kopers, instellingen dan wel aan personen ter 

aanwending in een andere onderneming of in-

stelling; 

r. bebouwingspercentage: de bebouwde oppervlakte der gebouwen uitge-

drukt in procenten van nader aangewezen 

gronden; 

s. melding: een melding als bedoeld in artikel 42 van de 

Woningwet, zoals deze wet luidde op het tijdstip 

van de terinzagelegging van het ontwerpplan. 
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Artikel 2. Wijze van meten 

 Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

 

a. breedte van gebouwen: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van scheidingsmuren; 

b. oppervlakte van gebouwen: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van scheidingsmuren; 

c. inhoud van gebouwen: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken, harten van scheidingsmuren en dakvlakken en boven 

begane-grondvloeren; 

d. goothoogte van gebouwen: 

van de snijlijn van dakvlak en gevelvlak tot aan de gemiddelde hoogte van het aansluitende, 

afgewerkte terrein; 

e. hoogte van gebouwen en/of andere-bouwwerken: 

van het hoogste punt van de gebouwen en/of andere-bouwwerken tot aan de gemiddelde 

hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein; 

ondergeschikte bouwwerken zoals schoorstenen, ventilatiekappen, lichtkoepels en antennes 

hieronder niet begrepen. 
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Paragraaf II.  Bestemmingen 

Artikel 3. Bedrijfsdoeleinden 

A. Doeleindenomschrijving   

1. De gronden op de kaart aangewezen voor "bedrijfsdoeleinden" zijn 

bestemd voor naar schaal en aard in Winsum passende ambachtelij-

ke, groothandels-, nijverheids- en/of industriële bedrijven als genoemd 

in de categorieën 1 en 2 van de lijst van bedrijven
1
, met de daarbij be-

horende gebouwen, andere-bouwwerken, erven, ontsluitingswegen, 

groen- en parkeervoorzieningen en watergangen, alsmede, indien en 

voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met: 

  

a. "zone A", voor bedrijven als genoemd in categorie 3 van de lijst 

van bedrijven, uitsluitend indien en voor zover de "grootste af-

stand" niet meer bedraagt dan 

 

 

50 

 

 

m 

b. "zone B", voor bedrijven als genoemd in categorie 3 van de lijst 

van bedrijven. 

  

2. Niet toegestaan zijn bedrijven als bedoeld in artikel 41 van de Wet ge-

luidhinder, zoals deze wet luidde op het tijdstip van de terinzageleg-

ging van het plan. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "bedrijfsdoeleinden" bestemde gronden mogen uitsluitend wor-

den gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming - niet zijnde 

bedrijfswoningen - met dien verstande dat voor: 

  

1. bedrijfsgebouwen geldt dat:   

a. deze uitsluitend binnen het bebouwingsvlak worden gebouwd;   

b. de oppervlakte van een bouwperceel ten hoogste bedraagt 3.500 m
2
 

c. het bebouwingspercentage van een bouwperceel ten hoogste be-

draagt 

 

80 

 

d. de hoogte ten hoogste bedraagt 10 m 

e. de afstand tot de kadastrale voorgrens ten minste bedraagt 10 m 

f. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste bedraagt 5 m 

met dien verstande dat bij hoekkavels de afstand tot de kadastrale 

zijgrens ten minste bedraagt 

 

10 

 

m 

g. de afstand tot een weg ten minste bedraagt 5 m 

gemeten vanaf de zijkant van de weg;   

2. andere-bouwwerken geldt dat:   

a. de hoogte van silo's en schoorstenen ten hoogste bedraagt 25 m 

b. de hoogte van overige andere-bouwwerken ten hoogste bedraagt 10 m 

   

 
1
 Deze lijst maakt als bijlage 1 deel uit van deze voorschriften. 
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C. Vrijstellingsbepalingen   

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 

bepaalde in: 

  

1. Lid A onder 1 aanhef en lid A onder 1 sub a en b, ten behoeve van 

de vestiging van een bedrijf (of een gedeelte ervan) dat naar aard en 

omvang gelijk te stellen is met de voor de onderscheiden zone aan-

gegeven categorieën bedrijven, mits dit bedrijf in vergelijking met de 

voor de onderscheiden zone aangegeven categorieën bedrijven geen 

grotere en/of onevenredige afbreuk doet aan het woon-, werk- en 

leefmilieu door hinder en/of gevaar. 

  

2. Lid B onder 1 sub b, en toestaan dat de oppervlakte van een bouw-

perceel wordt vergroot tot ten hoogste  

 

5.000 

 

m
2
 

3. Lid B onder 1 sub f, en toestaan dat de afstand tot de zijdelingse 

perceelgrens mag worden teruggebracht tot ten minste 

 

5 

 

m 

4. Alvorens burgemeester en wethouders de onder 2 genoemde vrijstel-

ling verlenen dient van Gedeputeerde Staten de verklaring ontvangen 

te zijn dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen bezwaar heb-

ben. 

  

 

buha
Markering
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Artikel 4. Groenvoorzieningen 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "groenvoorzieningen" zijn be-

stemd voor groenvoorzieningen, met daarbij behorende andere-bouwwer-

ken. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "groenvoorzieningen" bestemde gronden mogen uitsluitend 

worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, 

met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 

 

4 

 

 

m 
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Artikel 5. Agrarisch gebied 

A. Doeleindenomschrijving   

Gronden aangewezen voor "agrarisch gebied" zijn bestemd voor de uit-

oefening van het agrarisch bedrijf, met daarbij behorende bebouwing en 

voorzieningen, niet zijnde voorzieningen ten behoeve van de opslag van 

mest. 

  

   

B. Bouwvoorschriften   

Op de tot "agrarisch gebied" bestemde gronden mogen uitsluitend wor-

den gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met 

dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 

 

 

2,50 

 

 

m 

   

C. Ontwikkelingsregeling   

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met toepassing van ar-

tikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemming "agra-
risch gebied" te wijzigen in de bestemming "bedrijfsdoeleinden", 

ten behoeve, naar aard en schaal in Winsum passende bedrijvigheid, 

met dien verstande dat: 

  

a. het in de bedrijvenlijst
1
 genoemde aspect "grootste afstand" ten 

opzichte van woningen richtinggevend dient te zijn voor de toe-

laatbaarheid van bedrijven; 

  

b. ten opzichte van de Froonackerdyk een bebouwingsgrens dient te 

worden opgenomen die op een afstand van ten minste 

 

10 

 

m 

uit de grens van de aangrenzende bestemming "groenvoorzie-
ningen" is gelegen; 

  

c. uitsluitend binnen de op afbeelding 2 van de toelichting aangege-

ven "zone bedrijfswoningen" bedrijfswoningen mogen worden 

opgericht, waarbij geldt dat: 

  

1. per bedrijf ten hoogste 1  

bedrijfswoning is toegestaan;   

2. de bedrijfswoning integraal onderdeel dient uit te maken van 

de overige bebouwing in die zin dat de bedrijfswoning aan-, 

op- of ingebouwd dient te worden; 

  

3. de inhoud van de bedrijfswoning ten hoogste bedraagt 600 m
3
 

4. de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel 

vanwege de weg als genoemd in artikel 82 lid 1 van de Wet 

geluidhinder, zoals deze wet luidde op het tijdstip van de 

terinzagelegging van het ontwerpplan, in acht worden 

genomen; 

10 m 

d. de milieuhygiënische toelaatbaarheid dient te zijn aangetoond;   

e. voor het overige het bepaalde in artikel 3 "bedrijfsdoeleinden"   

 
1
 Deze lijst maakt als bijlage 1 deel uit van deze voorschriften. 

buha
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van overeenkomstige toepassing is. 

2. Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de wijziging als genoemd 

onder 1 vindt een evenredige belangenafweging plaats waarbij be-

trokken wordt de mate waarin de waarden en functies van de betrok-

ken gronden, welke het plan beoogt te beschermen, door de ge-

bruiksverandering worden geschaad. Indien deze waarden, functies 

en/of doeleinden onevenredig worden geschaad vindt de onder 1 ge-

noemde wijzigingsbevoegdheid geen toepassing. 

  

3. Alvorens toepassing te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid wor-

den belanghebbenden - overeenkomstig de van deze voorschriften 

deel uitmakende bijlage "procedurebepalingen" - in de gelegenheid 

gesteld hun bedenkingen tegen het wijzigingsplan schriftelijk bij bur-

gemeester en wethouders kenbaar te maken. 

  

 

 

buha
Markering



 9 

Paragraaf III.  Algemene bepalingen 

Artikel 6. Aanvullende vrijstellingsbevoegdheden 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 

plan: 

  

1. ten aanzien van ondergeschikte punten met het oog op de aanpas-

sing aan de werkelijke afmetingen in het terrein, met dien verstande 

dat de op de kaart aangewezen afstand tussen enige bebouwings-

grens en enige weggrens niet wordt verkleind, de structuur van het 

plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet 

worden geschaad en de vrijstelling gewenst en noodzakelijk wordt ge-

acht voor de juiste verwezenlijking van het plan; 

  

2. voor afwijkingen ten aanzien van de voorgeschreven afmetingen van 

de bebouwing, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 

mogen bedragen van de in deze voorschriften genoemde, dan wel op 

de kaart aangewezen of daarvan te herleiden maten; 

 

10 

 

 

% 

3. ten behoeve van de bouw van kleine niet voor bewoning bestemde 

bouwwerken voor openbare diensten met dien verstande dat: 

  

a. de inhoud ten hoogste bedraagt 50 m
3
 

b. in afwijking van het bepaalde onder a de inhoud van een gas-

drukregel- en meetstation ten hoogste bedraagt 

 

15 

 

m
3
 

c. de hoogte ten hoogste bedraagt 3,50 m 

4. ten aanzien van het bepaalde over het bouwen van (hoofd-)gebouwen 

binnen het bebouwingsvlak en toestaan dat de grenzen van het be-

bouwingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door: 

  

a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en 

schoorstenen; 

  

b. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;   

c. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, lui-

fels, balkons en galerijen, voor zover het betreft een overschrijding 

van de bebouwingsgrens aan de zijde van de voorgevel en mits 

de bebouwingsgrens met niet meer wordt overschreden dan 

 

 

 

1,50 

 

 

 

m 

5. voor de bouw van masten ten behoeve van het landelijke alarme-

ringsnet met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt  

en de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aanliggen-

de gronden niet onevenredig worden geschaad. 

 

20 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 10 

Artikel 7. Dubbeltelbepaling 

Grond, welke eenmaal op basis van deze voorschriften bij het verlenen van een bouwvergun-

ning in aanmerking werd of moest worden genomen, hetzij als bouwperceel, hetzij anderszins, 

dient als zodanig bij de beoordeling van een latere aanvraag om bouwvergunning buiten be-

schouwing te worden gelaten. 
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Artikel 8. Gebruiksbepaling 

A. Het is verboden gronden of opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met 

de in het plan aan de grond gegeven bestemming. 

 

B. Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid A wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de 

in artikel 3 bedoelde gronden en opstallen voor detailhandel. 

 

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

ten behoeve van de uitoefening van detailhandel in: 

1. goederen, welke ter plaatse zijn vervaardigd, bewerkt of hersteld; 

2. goederen in een onderneming waarin een nijverheids- en/of ambachtsbedrijf wordt uit-

geoefend, mits de laatstgenoemde uitoefening een wezenlijk bestanddeel van de totale 

bedrijfsuitoefening in de onderneming uitmaakt en de detailhandel in die goederen, ge-

let op de aard daarvan, geschiedt zowel ter plaatse waar dat bedrijf wordt uitgeoefend 

als in rechtstreeks verband met de uitoefening van dat bedrijf. 

 

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

ten behoeve van detailhandel in volumineuze goederen zoals: 

1. automobielen en motorfietsen; 

2. caravans; 

3. boten en motoren. 

 

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

rechtskracht worden daarvan, mag worden gehandhaafd. 

 

F. Wijziging van het met het plan strijdige gebruik van gronden en opstallen is verboden, tenzij 

door deze wijziging van het gebruik de afwijking van het plan niet wordt vergroot. 

 

G. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden A en F, in-

dien strikte toepassing van de verbodsbepalingen zou leiden tot een beperking van het 

meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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Artikel 9. Overgangsbepalingen 

Bouwwerken welke bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van 

het ontwerpplan, dan wel in uitvoering zijn of mogen worden opgericht 

krachtens een ingekomen melding dan wel een bouwvergunning, waarvan 

de aanvraag voor het bovengenoemde tijdstip is ingediend en die afwijken 

van het plan, mogen: 

  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwij-

kingen naar hun aard niet worden vergroot; 

  

2. gedeeltelijk worden uitgebreid, mits de inhoud met niet meer dan 

wordt vergroot; 

10 % 

3. met inachtneming van de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens, 

tenzij zulks onmogelijk is, geheel worden vernieuwd, indien het 

bouwwerk door een calamiteit is verwoest; één en ander behoudens 

onteigening en mits de aanvraag om bouwvergunning binnen twee 

jaar na de calamiteit is ingediend. 
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Artikel 10. Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in artikel 8 de leden A en F is een strafbaar feit als bedoeld in 

artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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Artikel 11. Titel 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als: 

 

"VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN BEDRIJFSTERREIN WINSUM, PARTIËLE 
HERZIENING 2001" 

 

 

 

 

augustus 1998, 

gew.: juni 1999, 

juni 2001. 

 

 

 

 

Vastgesteld door de Raad in de vergadering d.d. 12-11-2001. 

 

 

 

 

, Voorzitter 

 

 

 

 

, Secretaris 

 

 



 

Bijlagen 

Bij de voorschriften 



 

1.  Lijst van bedrijven 

 

 
 

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 

VNG-uitgeverij, Den Haag 1999 

 

Deze bedrijvenlijst is overgenomen van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering". Daarbin-

nen heeft stedebouwkundig adviesbureau Witpaard-partners een nadere selectie uitgevoerd 

met betrekking tot op een bedrijfsterrein niet gewenste inrichtingen c.q. instellingen. Niet opge-

nomen zijn bijvoorbeeld horecabedrijven, onderwijsinstellingen en sport- en recreatievoorzienin-

gen. 

 















































 

2.  Procedurebepalingen 

 

Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot wijziging van het plan ex artikel 11 van de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening is de volgende procedure van toepassing: 

 

1. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het plan ligt gedurende twee weken ter gemeentesecre-

tarie ter inzage. 

 

2. De terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze 

en door publicatie in één of meer in de gemeente verschijnende dag- of nieuwsbladen. 

 

3. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid van belanghebbenden tot het 

schriftelijk indienen van bedenkingen bij burgemeester en wethouders gedurende de onder 

1 genoemde termijn. 

 

4. Belanghebbenden worden in staat gesteld hun bedenkingen mondeling nader toe te lichten. 

 

5. Indien tegen het ontwerpbesluit bedenkingen zijn ingediend, wordt het besluit met redenen 

omkleed. 

 

6. Burgemeester en wethouders delen aan hen die bedenkingen hebben ingediend de beslis-

sing daaromtrent mede. 

 

7. Het besluit wordt aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring aangeboden indien: 

a. Gedeputeerde Staten niet kenbaar hebben gemaakt dat het besluit hunnerzijds geen 

goedkeuring behoeft; 

b. tegen het ontwerpbesluit één of meer bedenkingen zijn ingekomen, in welk geval gelijk-

tijdig de bedenkingen worden overgelegd. 

 

8. Burgemeester en wethouders geven kennis van het besluit van Gedeputeerde Staten aan 

hen, die bedenkingen hebben ingediend. 

 

 




