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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1

plan:

het bestemmingsplan De Whee e.o. van de gemeente Hof van Twente;
1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1735.KNGOOACTDEWHEE-VS10 met de bijbehorende regels en bijlagen;
1.3

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels,
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5

aan huis verbonden beroep:

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, adviesgevend of
daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, alsmede nevenactiviteiten in de vorm van kappers,
autorijscholen, assurantiekantoren, verzekeringskantoren, schoonheidsspecialistes,
hondentrimsalons, kindercrèches, pedicures en naar de aard daarmee qua uitstraling op het
woonmilieu vergelijkbare activiteiten en met uitzondering van detailhandel, dat in de eigen woning
wordt uitgeoefend, waarbij ten hoogste 25% van het woonoppervlak wordt gebruikt met een maximum
van 50 m² en de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke
uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.6

achtererf:

het deel van het bouwperceel dat is gelegen achter de bouwstrook;
1.7

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.8

bebouwingspercentage:

een in het plan aangeduid percentage, dat de grootte van het in de regels aangegeven bouwvlak of
erf aangeeft dat ten hoogste mag worden bebouwd;
1.9

bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis verbonden beroep c.q.
een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en
administratieruimten en dergelijke;
1.10

bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden
van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein,
noodzakelijk is;
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bestaande:

1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of
bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens
een bouwvergunning;
2. het onder 1 bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het voorheen geldende
bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het
overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een ontheffing als
bedoeld in artikel 3.23 Wro;
1.12

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.13

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.14

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een
standplaats;
1.15

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.16

bouwlaag:

het geheel van op gelijke of nagenoeg gelijke vloerhoogte gelegen ruimten in een gebouw,
uitgezonderd kelders;
1.17

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.18

bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;
1.19

bouwstrook:

het maatvoeringsvlak op het bouwperceel dat grenst aan de voorgevelbouwgrens;
1.20

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.21

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.22

café:

een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing dat tot hoofddoel heeft het verstrekken
van alcoholische en nietalcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het
verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid;
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cafetaria/snackbar:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse
bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en nietalcoholische dranken;
1.24

dagrecreatief medegebruik:

een dagrecreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming
waarbinnen dit dagrecreatief gebruik is toegestaan;
1.25

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het verkopen
en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.26

dienstverlening en dienstverlenend bedrijf:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken,
schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen,
evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;
1.27

discotheek/bar-dancing:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse,
waarbij het doen beluisteren van muziek en het gelegenheid geven tot dansen wezenlijke onderdelen
vormen;
1.28

erf:

de door kadastrale grenzen dan wel door herkenbare andere perceelsbegrenzing afgebakende
gronden, die direct zijn gelegen bij een gebouw met een zelfde bestemming;
1.29

erker:

een ondergeschikte uitbouw aan een gebouw met een beperkte omvang (breedte, hoogte, diepte),
waardoor het stedenbouwkundig aanzicht niet wezenlijk wordt beïnvloed;
1.30

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.31

gebruik:

het gebruiken, doen gebruiken en/of laten gebruiken;
1.32

horecabedrijf:

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;
1.33

horeca, categorie I:

een horecabedrijf, waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt, zoals restaurants, hotels en
pensions en een horecabedrijf dat vooral is gericht op het overdag en 's avonds verstrekken van in
hoofdzaak alcoholvrije dranken en eenvoudige etenswaren, zoals ijssalons, croissanterieën,
lunchrooms en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;
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horeca, categorie II:

een horecabedrijf, waar meestal in hoofdzaak alcoholische dranken worden verstrekt en/of waarvan
de exploitatie doorgaans overlast voor het leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de
openbare orde met zich meebrengt, zoals cafés, bars, snackbars en cafetaria's, inclusief het geven
van feesten en partijen;
1.35

horeca, categorie III:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse,
waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot
dansen, wezenlijke onderdelen vormen en waarvan de exploitatie doorgaans overlast voor het
leefklimaat kan veroorzaken, zoals discotheken, dancings en nachtclubs;
1.36

kantoor:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële,
organisatorische en/of zakelijke dienstverlening -niet zijnde detailhandel- al dan niet met een
(publiekgerichte) baliefunctie;
1.37

karakteristiek:

bebouwing die zich laat herkennen door een vanuit cultuurhistorisch en/of architectonisch oogpunt
eigen identiteit en vaak afwijkend is van de rest van de omgeving en vanwege deze kenmerken het
behouden waard is;
1.38

maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen
ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel ten dienste van deze
voorzieningen;
1.39

overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met wanden
is omgeven (hieronder mede begrepen carports);
1.40

restaurant:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse,
met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
1.41

risicovolle inrichting:

1. een inrichting, waarvoor op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, een
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een veiligheidsafstand moet worden aangehouden
bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;
2. een AMvB-inrichting waarvoor krachtens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer afstanden gelden
met het oog op de externe veiligheid;
1.42

seksinrichting:

een voor het 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, een
sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische
massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
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semi-agrarische doeleinden:

vormen van extensief, niet-bedrijfsmatig agrarisch grondgebruik, al dan niet met een recreatief
karakter;
1.44

terugliggende bouwlaag:

de bouwlaag, terugliggend ten opzichte van één of meer gevels van de woning;
1.45

voorgevel:

de gevel van een gebouw die in architectonisch opzicht, dan wel gelet op de bestemming, als
voorkant van dat gebouw kan worden aangemerkt;
1.46

voorgevelbouwgrens:

het naar de weg gekeerde deel van de bouwgrens, voorzover niet in de verbeelding aangegeven als
gevellijn;
1.47

voorgevelrooilijn:

de denkbeeldige lijn die de voorgevels van gebouwen en indien (nog) geen gebouwen aanwezig zijn,
de voorgevelbouwgrenzen verbindt;
1.48

woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.49

woonoppervlak:

zowel de oppervlakte van de woning zelf als de bij de woning begrepen (bij)gebouwen;
1.50

zijerf:

het deel of de delen van de bouwstrook dat is of die zijn gelegen tussen de bouwgrens en de
zijdelingse bouwperceelgrens.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling;

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen zoals schoorstenen, antennes en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel;
2.4

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken van dakkapellen;
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;
2.6

de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:

vanaf de zijdelingse grens van een bouwperceel tot enig punt van een gebouw;
2.7

peil:

het niveau van 15 cm tot 35 cm boven de kruin van de aanliggende weg, dan wel de bestaande
afwijking tot de mate waarin een bouwwerk van het in de aanhef genoemde niveau afwijkt.
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen,
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet
meer dan 1 m wordt overschreden.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Bedrijf

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven en instellingen zoals vermeld in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende
bijlage 1 'Staat van Bedrijfsactiviteiten';
b. de bedrijven, die ten tijde van het van kracht worden van dit plan reeds ter plaatse waren
gevestigd en zijn vermeld in de bij deze regels behorende bijlage 2 'Lijst van bedrijven';
c. groenvoorzieningen en water;
d. bestaande bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
e. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
met dien verstande dat:
1. in de bestemming seksinrichtingen en risicovolle inrichtingen niet zijn begrepen;
2. onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden
begrepen;
3. bedrijven wat betreft parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad of losruimte dienen te voorzien
op eigen terrein.
3.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
2. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale
goot- en bouwhoogte (m)', dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer
bedragen;
3. het maximum bebouwingspercentage van het bouwvlak dient ter plaatse van de aanduiding
'maximum bebouwingspercentage (%)' in acht te worden genomen;
4. de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 4 m dan
wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt;
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m
en daarachter ten hoogste 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die
grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of
openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m
bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m,
met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers en verblijfsdoeleinden en
openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
3.3

Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 het bebouwingsbeeld;
 de verkeersveiligheid;
kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. lid 3.2, sub a, onder 4: voor het bouwen tot op de zijdelingse bouwperceelgrens;
b. lid 3.2, sub b onder 2: ten behoeve van een bouwhoogte van 6 m.
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Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt in elk geval begrepen gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving.
3.5

Afwijken van de gebruiksregels

Met omgevingsvergunning kan van de gebruiksregels voor de vestiging van bedrijven welke in de bij
deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten worden genoemd in een hogere categorie en
andere niet genoemde bedrijven, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en
leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft
geur, stof, gevaar en geluid, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven die wel zijn toegestaan.
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Artikel 4
4.1

Bedrijventerrein

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven en instellingen zoals vermeld in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende
bijlage 1 'Staat van Bedrijfsactiviteiten';
b. dienstverlening;
c. per bedrijf één bedrijfswoning met bijgebouwen, met dien verstande dat het totaal aantal
bedrijfswoningen maximaal 11 mag bedragen;
d. groenvoorzieningen en water;
e. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
met dien verstande dat:
1. in de bestemming seksinrichtingen en risicovolle inrichtingen niet zijn begrepen;
2. onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden
begrepen;
3. bedrijven wat betreft parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad of losruimte dienen te voorzien
op eigen terrein.
4.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak en de voorgevel van een
bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' in de gevellijn,
2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte
(m)' is aangegeven, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
3. bedrijfsgebouwen mogen niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding uitgesloten - bedrijfsgebouwen';
4. ten aanzien van bedrijfswoningen geldt dat:
 bedrijfswoningen uitsluitend mogen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bedrijfsgebouw';
 de voorgevels van de bedrijfswoningen dienen ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' te
worden gebouwd;
 de diepte van bedrijfswoningen maximaal 14 m bedraagt;
 de goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen maximaal de ter plaatse van de
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedraagt;
 bijgebouwen minimaal 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde
daarvan dienen te worden gebouwd;
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m
en daarachter ten hoogste 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die
grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of
openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m
bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m,
met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers en verblijfsdoeleinden en
openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
4.3

Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 het bebouwingsbeeld;
 de verkeersveiligheid;
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kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. lid 4.2, sub a, onder 5: voor het bouwen tot op de zijdelingse bouwperceelgrens;
b. lid 4.2, sub b, onder 2: ten behoeve van een bouwhoogte van 6 m.
4.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt in elk geval begrepen gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving.
4.5

Afwijken van de gebruiksregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels voor de vestiging van
bedrijven welke in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten worden genoemd in een
naast hogere categorie en andere niet genoemde bedrijven, mits deze bedrijven naar aard en
effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen
voorwaarden, wat betreft geur, stof, gevaar en geluid, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven
die wel zijn toegestaan.
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Artikel 5
5.1

Detailhandel

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. dienstverlenende bedrijven;
c. horeca, categorie II, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
d. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
e. groenvoorzieningen en water;
In de bestemming zijn seksinrichtingen en risicovolle inrichtingen niet begrepen.
5.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte
(m)' is aangegeven, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
3. het maximum bebouwingspercentage van het bouwvlak/erf dient ter plaatse van de
aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)” in acht te worden genomen;
b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare
nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
1. de inhoud bedraagt per gebouw niet meer dan 50 m³;
2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m
en daarachter ten hoogste 2,2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die
grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of
openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m
bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3
m, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers en verblijfsdoeleinden,
openbare nutsvoorzieningen en vlaggenmasten, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m
mag bedragen.
5.3

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het bewonen van vrijstaande
gebouwen, niet zijnde woningen.
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Artikel 6
6.1

Dienstverlening

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlenende bedrijven;
b. kantoren;
c. wonen op de eerste en volgende verdiepingen van gebouwen,
alsmede bestaand wonen op de begane grond;
d. openbare nutsvoorzieningen;
e. groenvoorzieningen en water;
f. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
met dien verstande dat:
 in de bestemming seksinrichtingen en risicovolle inrichtingen niet zijn begrepen;
 onder wonen de uitoefening van een aan huis verbonden beroep mede is begrepen;
 onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden
begrepen;
 bedrijven wat betreft parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad of losruimte dienen te voorzien op
eigen terrein.
6.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
2. het aantal woningen, dan wel het aantal wooneenheden, bedraagt niet meer dan het
bestaande aantal;
3. de goot- en bouwhoogten bedragen niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale
goot- en bouwhoogte (m)' of ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m)
en maximum bebouwingspercentage(%)' is aangegeven, dan wel de bestaande goot- en
bouwhoogten indien deze meer bedragen;
4. in een (deel van een) bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte
(m) en maximum bebouwingspercentage(%)', dient het bebouwingspercentage van het erf in
acht te worden genomen, met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte van het achtererf
niet meer mag bedragen dan 150 m²;
b. In afwijking van het bepaalde sub a, onder 1 is voor de voorgevelbouwgrens van een op de
begane grond gelegen woning een erker toegestaan, met dien verstande dat deze:
1. geen grotere bouwdiepte mag hebben dan 1,5 m;
2. geen grotere goothoogte mag hebben dan 3 m;
3. geen grotere oppervlakte mag hebben dan 6 m²;
4. geen grotere breedte mag hebben dan 60% van de voorgevelbreedte van het gebouw
waartoe hij behoort;
5. niet tot gevolg mag hebben dat de afstand van het gebouw tot de aan de weg gelegen
bouwperceelgrens minder dan 3,5 m bedraagt.
c. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare
nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
1. de inhoud bedraagt per gebouw niet meer dan 50 m³;
2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels;
1. overkappingen ten behoeve van het wonen dienen uitsluitend te worden gebouwd binnen het
bouwvlak, met dien verstande dat minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn wordt gebouwd en
de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt;
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2. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m
en daarachter ten hoogste 2,2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die
grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of
openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m
bedraagt;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m,
met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers en verblijfsdoeleinden en
openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
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Artikel 7
7.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bescherming van landschapswaarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'landschapswaarden';
c. voet- en fietspaden, alsmede toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen;
d. speelvoorzieningen;
e. water in de vorm van waterlopen en -partijen;
f. openbare nutsvoorzieningen;
en mede bestemd voor:
g. een straalpad, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad'.
Onder water worden de doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater
begrepen.
7.2

Bouwregels

a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer
bedraagt dan 3 m.
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Artikel 8
8.1

Maatschappelijk

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen;
b. wonen, al dan niet in samenhang met centrale voorzieningen, ten behoeve van verzorging en
verpleging, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
c. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
d. groenvoorzieningen en water;
met dien verstande dat:
 in de bestemming seksinrichtingen niet zijn begrepen;
 onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden
begrepen;
 wat betreft parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte, dient te worden voorzien op
eigen terrein.
8.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
2. het aantal woningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal;
3. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer
bedraagt;
4. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale
goot- en bouwhoogte(m)' aangegeven hoogten, dan wel de bestaande hoogten indien deze
meer bedragen;
5. het maximum bebouwingspercentage van het bouwvlak dient ter plaatse van de aanduiding
'maximum bebouwingspercentage (%)' in acht te worden genomen, tenzij geen
bebouwingspercentage is aangegeven in welk geval 100% van het bouwvlak mag worden
bebouwd.
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m
en daarachter ten hoogste 2,2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die
grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of
openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m
bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m,
met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers en verblijfsdoeleinden en
openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
8.3

Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 het bebouwingsbeeld;
 de verkeersveiligheid;
kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van lid 8.2, onder b ten behoeve van een
bouwhoogte van andere bouwwerken, dan ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en
openbare nutsvoorzieningen tot maximaal 6 m.
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Artikel 9
9.1

Sport

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor terreinen voor:
a. sport- en ontspanningsdoeleinden;
b. groenvoorzieningen en water;
c. fiets- en voetpaden;
d. nutsvoorzieningen;
e. verkeer- en verblijfsdoeleinden;
Onder water worden doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.
9.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak;
2. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte, dan wel de bestaande bouwhoogte;
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer
dan 15 m mag bedragen.
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Artikel 10
10.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen met een functie voor zowel het verkeer met een doorgaand karakter als de ontsluiting van
aanliggende gronden;
b. parkeerterrein;
c. groenvoorzieningen en water;
d. nutsvoorzieningen;
met dien verstande dat:
 in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals bermbeplanting,
voorzieningen voor voetgangers en fietsers, bushaltes en dergelijke zijn begrepen;
 onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden
begrepen;
10.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. de inhoud bedraagt ten hoogste 50 m³;
2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van andere
bouwwerken, anders dan ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer,
ten hoogste 10 m bedraagt.
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Artikel 11
11.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterhuishouding;
b. verkeer in en over het water;
c. waterlopen en -partijen;
en mede bestemd voor:
d. een straalpad, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad'.
11.2

Bouwregels

a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer
dan 6 m bedraagt, met uitzondering van de bouwhoogte van bruggen die niet meer dan 2,5 m
mag bedragen. De bouwhoogte wordt gemeten ten opzichte van de hoogte van het
aangrenzende maaiveld.
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Artikel 12
12.1

Woongebied

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. horeca, categorie II en detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
c. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
d. groenvoorzieningen en water;
e. openbare nutsvoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
met dien verstande dat:
 onder wonen de uitoefening van een aan huis verbonden beroep mede is begrepen;
 onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden
begrepen;
 seksinrichtingen, het bewonen van vrijstaande gebouwen (niet zijnde woningen) en het gebruik
van de garageboxen voor handelsdoeleinden en reparatiebedrijven niet in de bestemming zijn
begrepen.
12.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels:
1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak en de voorgevel van de woning in de
bouwstrook of ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' in de gevellijn, met dien verstande dat:
 bergingen en garageboxen met een maximale bouwhoogte van 3 m of met een hellend
dakvlak tot 4 m, ook buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding 'garage';
 ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' uitsluitend woningen in de vorm van
appartementen mogen worden gebouwd;
2. het aantal woningen per erf bedraagt niet meer dan het bestaande aantal;
3. de goot- en bouwhoogten per erf bedragen niet meer dan ter plaatse van de aanduiding
'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven, dan wel de bestaande goot- en
bouwhoogten indien deze meer bedragen;
4. in een (deel van een) bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte
(m) en maximum bebouwingspercentage(%)', dient het bebouwingspercentage van het erf in
acht te worden genomen, met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte van het achtererf
niet meer mag bedragen dan 150 m²;
5. in afwijking van het gestelde onder a, sub 3 geldt dat op een afstand van minder dan 3 m van
de zijdelingse perceelgrens het bouwen van gebouwen is toegestaan, mits:
 de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding
'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage(%)' maximaal
toegestane goot- en bouwhoogte van het bijbehorende achtererf, dan wel de goot- en
bouwhoogte van de bestaande gebouwen van het bijbehorende achtererf indien deze
meer bedragen;
 de afstand tot de voorgevelbouwgrens ten minste 2,5 m bedraagt;
 het bepaalde onder 5 geldt niet voor de aangebouwde zijden van de tot twee aaneen
gebouwde woningen en de aaneengesloten woningen;
6. in afwijking van het bepaalde in sub a, onder 1 is voor de voorgevelbouwgrens van een
woning een erker toegestaan, met dien verstande dat deze:
 geen grotere bouwdiepte mag hebben dan 1,5 m;
 geen grotere goothoogte mag hebben dan 3 m;
 geen grotere oppervlakte mag hebben dan 6 m²;
 geen grotere breedte mag hebben dan 60% van de voorgevelbreedte van de woning
waartoe hij behoort;
 niet tot gevolg mag hebben dat de afstand van de woning tot de aan de weg gelegen
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bouwperceelgrens minder dan 3,5 m bedraagt, tenzij de bestaande afstand minder
bedraagt.
b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare
nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
1. de inhoud bedraagt per gebouw niet meer dan 50 m³;
2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. overkappingen ten behoeve van het wonen dienen uitsluitend te worden gebouwd binnen het
bouwvlak, met dien verstande dat minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn wordt gebouwd en
de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt;
2. per erf mag maximaal één vlaggenmast worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van
6 m;
3. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m
en daarachter ten hoogste 2,2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die
grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of
openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m
bedraagt;
4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m,
met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers en verblijfsdoeleinden en
openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
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Artikel 13
13.1

Woongebied - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
c. groenvoorzieningen en water;
d. openbare nutsvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
met dien verstande dat:
1. onder wonen de uitoefening van een aan huis verbonden beroep mede is begrepen;
2. onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden
begrepen;
3. seksinrichtingen, het bewonen van vrijstaande gebouwen (niet zijnde woningen) en het
gebruik van de garageboxen voor handelsdoeleinden en reparatiebedrijven niet in de
bestemming zijn begrepen.
13.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels:
1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak en de voorgevel van de woning ter
plaatse van de aanduiding 'gevellijn';
2. het aantal woningen per bouwvlak bedraagt niet meer dan het aantal dat ter plaatse van de
aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
3. per erf gelden de volgende regels:
 de woningen dienen vrijstaand te worden gebouwd;
 de goot- en bouwhoogten bedragen niet meer dan ter plaatse van de aanduiding
'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 in een (deel van een) bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-,
bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage(%)', dient het
bebouwingspercentage van het erf in acht te worden genomen, met dien verstande dat
de bebouwde oppervlakte van het achtererf niet meer mag bedragen dan 150 m²;
4. in afwijking van het gestelde onder a, sub 3 geldt dat op een afstand van minder dan 2,5 m
van de zijdelingse perceelgrens het bouwen van gebouwen is toegestaan, mits:
 de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding
'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage(%)' maximaal
toegestane goot- en bouwhoogte van het bijbehorende achtererf;
 de afstand tot de voorgevel ten minste 2,5 m bedraagt;
5. in afwijking van het bepaalde in sub a, onder 1 is voor de voorgevelbouwgrens van een
woning een erker toegestaan, met dien verstande dat deze:
 geen grotere bouwdiepte mag hebben dan 1,5 m;
 geen grotere goothoogte mag hebben dan 3 m;
 geen grotere oppervlakte mag hebben dan 6 m²;
 geen grotere breedte mag hebben dan 60% van de voorgevelbreedte van de woning
waartoe hij behoort;
 niet tot gevolg mag hebben dat de afstand van de woning tot de aan de weg gelegen
bouwperceelgrens minder dan 2,4 m bedraagt.
b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare
nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
1. de inhoud bedraagt per gebouw niet meer dan 50 m³;
2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
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1. overkappingen ten behoeve van het wonen dienen uitsluitend te worden gebouwd binnen het
bouwvlak, met dien verstande dat minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn wordt gebouwd en
de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt;
2. per erf mag maximaal één vlaggenmast worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van
6 m;
3. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m
en daarachter ten hoogste 2,2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die
grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of
openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m
bedraagt;
4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m,
met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeersen verblijfsdoeleinden en
openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
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Artikel 14
14.1

Waarde - Archeologie 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het herstel en behoud van archeologische
waarden.
14.2
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerke zijnde, of van werkzaamhedenin de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden uit te voeren:
1. het graven (inclusief het leggen van funderingen), ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen,
diepploegen, ontginnen en het ophogen van gronden met dien verstande dat het werken,
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 50 m²
en dieper dan 40 cm;
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan
40 cm;
3. het verlagen van het waterpeil;
4. het aanbrengen of rooien van bomen en/of houtgewas, waarbij stobben worden verwijderd.
b. Een vergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend indien de archeologische waarden
door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden niet onevenredig worden
geschaad. Alvorens de vergunning wordt verleend, wordt advies ingewonnen in bij een daarvoor
deskundige en onafhankelijke instantie.
c. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
1. plaatsvinden in of op gronden waarvan op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond
dat er zich ter plekke geen archeologische waarden bevinden;
2. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
3. het normale onderhoud betreffen;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
5. op archeologisch onderzoek zijn gericht;
6. plaatsvinden in of op een begraafplaats ten behoeve van het delven van graven.
14.3

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat aan de gronden met de
bestemming 'Waarde - Archeologie 1', deze bestemming wordt ontnomen indien op basis van
archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer)
aanwezig zijn.
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Artikel 15
15.1

Waarde - Archeologie 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het herstel en behoud van archeologische
waarden.
15.2
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van
werkzaamheden
a. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerke zijnde, of van werkzaamhedenin de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden uit te voeren:
1. het graven (inclusief het leggen van funderingen), ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen,
diepploegen, ontginnen en het ophogen van gronden met dien verstande dat het werken,
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 2.500
m² en dieper dan 40 cm;
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan
40 cm;
3. het verlagen van het waterpeil;
4. het aanbrengen of rooien van bomen en/of houtgewas, waarbij stobben worden verwijderd.
b. Een vergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend indien de archeologische waarden
door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden niet onevenredig worden
geschaad. Alvorens de vergunning wordt verleend, wordt advies ingewonnen in bij een daarvoor
deskundige en onafhankelijke instantie.
c. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
1. plaatsvinden in of op gronden waarvan op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond
dat er zich ter plekke geen archeologische waarden bevinden;
2. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
3. het normale onderhoud betreffen;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
5. op archeologisch onderzoek zijn gericht;
6. plaatsvinden in of op een begraafplaats ten behoeve van het delven van graven.
15.3

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat aan de gronden met de
bestemming 'Waarde - Archeologie 2', deze bestemming wordt ontnomen indien op basis van
archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer)
aanwezig zijn.
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Artikel 16
16.1

Waarde - Boom

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Boom' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de
levensvatbaarheid en ruimtelijke, monumentale en ecologische betekenis van bomen met dien
verstande dat bij de beoordeling van het behoud van de bomen ook rekening wordt gehouden met de
gemeentelijke Bomenverordening.
16.2

Bouwregels

a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
b. Op deze gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
Deze regels zijn niet van toepassing op bestaande bouwwerken.
16.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerke zijnde, of van werkzaamhedenin de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- of communicatieleidingen
en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
2. het leggen van drainagebuizen;
3. het aanleggen en verharden van wegen, paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
4. het verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem en/of gronden;
5. het wijzigen van de grondwaterstand door bevloeiing, (bron)bemaling, drainage of op andere
wijze;
6. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de
grond.
b. Het onder a vervatte verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:
1. betreffende het normale onderhoud en beheer van de gronden;
2. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
mits het uitvoeren van deze werken en/of werkzaamheden niet de dood of ernstige
beschadiging of ontsiering van de boom tot gevolg (kunnen) hebben.
c. De onder a genoemde werken en werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien wordt
aangetoond dat het uitvoeren van de werken en/of werkzaamheden de conditie,
levensverwachting, groeiplaats en (beeld)kwaliteit van de boom niet worden aangetast.
Ten behoeve van het verlenen van de onder a genoemde schriftelijke vergunning dient een
bomeneffectanalyse te worden uitgevoerd. De vergunning kan alleen worden afgegeven
respectievelijk uitgevoerd indien uit de bomeneffectanalyse blijkt dat de bomen, eventueel na het
treffen van maatregelen, duurzaam kunnen worden gehandhaafd. Burgemeester en wethouders zijn
tevens bevoegd bij het verlenen van de schriftelijke vergunning nadere eisen te stellen ten aanzien
van de situering, afmetingen en aard van de verhardingen.
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Artikel 17
17.1

Waterstaat - Bebouwingsvrij

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Bebouwingsvrij' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van waterschapsbelangen met de
daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
17.2

Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemming) mag niet worden
gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.
b. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer
dan 2 m bedraagt.
17.3

Afwijken van de bouwregels

Er kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.2 in die zin dat de in de basisbestemming
genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits vooraf advies
wordt ingewonnen bij de beheerder van de watergang.
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Hoofdstuk 3
Artikel 18

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 19
19.1

Algemene bouwregels

Parkeren, laden en lossen

1. Indien de (wijziging van de) omvang, het bouwen van en/of de bestemming van een gebouw
danwel het terrein daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of het stallen van
auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht, conform bijlage 3, op eigen terrein in, op of
onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw danwel die
functie behoort.
2. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die
zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze wordt geacht te zijn voldaan:
a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,8 m bij 5 m en ten hoogste 3
m bij 6 m bedragen;
b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,5 m bij 5 m
bedragen.
3. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan
ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn
voorzien an, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat
gebouw behoort.
4. Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in het eerste en tweede lid:
a. indien het voldoen aan die bepalingen op overwegende bezwaren stuit; of:
b. voor zover op andere redelijke wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of
losruimte wordt voorzien.

Buro Vijn B.V.

Bestemmingsplan De Whee e.o.
Status: Vastgesteld / 08-02-11

0914503

Artikel 20
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Algemene gebruiksregels

Het (zelfstandig) bewonen van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen, is niet toegestaan.
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Artikel 21
21.1

Algemene aanduidingsregels

vrijwaringszone - straalpad

21.1.1 Bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mag de
bouwhoogte van bebouwing in de 'vrijwaringszone - straalpad' niet meer dan de ter plaatse van de
aanduiding 'maximale hoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen.
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Artikel 22
22.1

Algemene afwijkingsregels

Afwijkingsbevoegdheid

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit
daartoe aanleiding geven;
b. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.
22.2

Voorwaarden

De onder 22.1 bedoelde omgevingsvergunning mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van:
 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 het bebouwingsbeeld;
 de brandveiligheid;
 de verkeersveiligheid.
22.3

Toetsingscriteria

Bij de toepassing van deze afwijkingsbevoegdheid dienen onder andere effecten op het woongenot
van aangrenzende percelen, de milieuhinder, de mate van verkeersaantrekking, bij de beoordeling te
worden betrokken.
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Artikel 23

0914503

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigingen in die zin dat:
a. de dubbelbestemming 'Waterstaat - Bebouwingsvrij' ter plaatse wordt aangebracht dan wel
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterschapsbelangen;
b. de bestemmingsvlakken 'Groen', 'Maatschappelijk', 'Verkeer', 'Water' en 'Woongebied' onderling
worden gewijzigd ten behoeve van de aanpassing van de loop van de BovenRegge, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding
'wro-zone - wijzigingsgebied';
2. voor wat betreft de loop van de BovenRegge wordt aangesloten bij het project Regge;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden, de waterhuishouding
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 4
Artikel 24
24.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar
na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
24.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.
d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 25

0914503

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als
'Regels van het bestemmingsplan De Whee e.o.'
van de gemeente Hof van Twente.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 februari 2011.

De voorzitter

De griffier

.................

....................
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BIJLAGE 1

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

01

01

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

014

016

0142

0162

Dienstverlening ten behoeve van de landbouw
1. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. < 500 m2
2. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.>= 500 m2
KI-stations

02

02

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN BOSBOUW

020

021, 022, 024

Bosbouwbedrijven

05

03

VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1
0501.2
0502

0311
0312
032

Zeevisserijbedrijven
Binnenvisserijbedrijven
Vis- en schaaldierkwekerijen:
1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven
2. visteeltbedrijven

15

10, 11

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151

101, 102

Slachterijen en overige vleesverwerking:
5. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m2
6. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m2
5. loonslachterijen
Visverwerkingsbedrijven:
6. verwerken anderszins: p.o. <= 300 m2
Aardappelproducten fabrieken
2. vervaardiging van snacks met p.o. < 2000 m2
Zuivelproductenfabrieken:

152

101, 102
102

1531

1031

1551

1051

1552
1584

1052
10821

1585
1593 t/m 1595

1073
1102 t/m 1104

Consumptie-ijsfabrieken p.o. <= 200 m2
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
3. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2
6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. <= 200 m2
Deegwarenfabrieken
Vervaardiging van wijn, cider, e.d.

17

13

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

173
174, 175
176, 177

133
139
139, 143

Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

18

14

VERVAARDIGING VAN KLEDING: BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181
182
183

141

Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer)
Bereiden en verven van bont, vervaardiging van artikelen van bont

142, 151

blz. 1

CAT

2
3.1
2

3.1

3.2
3.1
3.2
3.1

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

2
2
2
3.1
2

3.1
3.1
3.1

3.1
2
3.1

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

19

15

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)

192
193

151
152

Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel)
Schoenenfabrieken

20

16

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.2

16102

Houtconserveringsbedrijven:
2. met zoutoplossingen
2. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

203, 204, 205
205

162902

21

17

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN
PAPIER- EN KARTONWAREN

2112

1712

Papier- en kartonfabrieken:
1. p.c. < 3 t/u

22

58

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221
2222.6
2223

581
18129
1814

2224
2225
223

1813
1814
182

Uitgeverijen (kantoren)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproductie en zetten
Overige grafische activiteiten
Reproductiebedrijven opgenomen media

24

20

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2442

2120

2466

205903

Farmaceutische productenfabrieken:
1. formulering en afvullen geneesmiddelen
2. verbandmiddelenfabrieken
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken

25

22

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2512

221102

252

222

Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
1. vloeroppervlakte < 100 m²
Kunststofverwerkende bedrijven:
3. productie van verpakkingsmaterialen en assemblage van kunststof bouwmaterialen

26

23

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-,
KALK- EN GIPSPRODUCTEN

2615
262, 263

231
232, 234

Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
1. vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
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VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

267

237

Natuursteenbewerkingsbedrijven:
2. zonder breken, zeven en drogen p.o. <= 2.000 m2
Slijp- en polijstmiddelenfabrieken

2681

2391

28

25, 31

VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL
(EXCLUSIEF MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN)

281

251, 331

2852

2562, 3311

Constructiewerkplaatsen:
2. gesloten gebouw, p.o. <200 m2
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m2
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VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993
287

SBI-CODE 2008
259, 331

OMSCHRIJVING
Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd: inpandig p.o. <200 m2

30

26, 28, 33

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30

26, 28, 33

Kantoormachines- en computerfabrieken inclusief reparatie

31

26, 27, 33

VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES, APPARATEN EN
BENODIGDHEDEN

316

293

Elektrotechnische industrie niet eerder genoemd

32

26, 33

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN BENODIGDHEDEN

321 t/m 323

261, 263, 264, 331

3210

2612

33

26, 32, 33

blz. 4

CAT
3.1

3.1

2

3.1
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur, en dergelijke inclusief reparatie
Fabrieken voor gedrukte bedrading

3.1

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33

26, 32, 33

Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten, e.d. incl. reparatie

35

30

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S EN
AANHANGWAGENS)

351

301, 3315

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
1. houten schepen

36

31

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN
NIET EERDER GENOEMD.

9524

Meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m2

2

3.1

1

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

362
363
364
365
366
366

321
322
323
324
32991
32999

Fabricage van munten, sieraden, en dergelijke
Muziekinstrumentenfabrieken
Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd

40

35

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS,
STOOM EN WARM WATER

40

35

Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MWe):
1. < 10 MVA
2. 10 - 100 MVA
3. 100 - 200 MVA
3. gas: reduceer-, compressor-, meet- en reglinstallatie categorie A
4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C
5. gasontvang- en -verdeelstations, categorie D
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
2. blokverwarming

41

36

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41

36

Waterwinning-/ bereidingsbedrijven:
2. bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en / of straling
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
1. < 1 MW

45

41, 42, 43

2

45205
453
473

Autobeklederijen
Autospuitinrichtingen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
Benzineservicestations:
2. met LPG< 1000 m3/jr
3. zonder LPG

51

46

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511
5121
5122
5124
5125, 5131
5132, 5133
5134
5135
5136
5137
5138, 5139
514
5148.7

461
4621
4622
4624
46217, 4631
4632, 4633
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
46499

Handelsbemiddeling (kantoren)
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders
Groothandel in bloemen en planten
Groothandel in huiden, vellen en leder
Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen
Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoliën
Groothandel in dranken
Groothandel in tabaksproducten
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen
Groothandel in overige consumentenartikelen
Groothandel in vuurwerk en munitie:
1. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
2. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton
5. munitie
Groothandel in vaste brandstoffen:
1. klein, lokaal verzorgingsgebied
Groothandel in hout en bouwmaterialen
1. Algemeen: bebouwde oppervlakte > 2000 m2
2. Algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m2
Zand en grind:
2. algemeen: bebouwde oppervlakte < = 200 m2
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur
1. algemeen: bebouwde oppervlakte > 2000 m2
2. algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m2

46735
4674

2

3.1

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven

5153.4

3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m2

451, 452, 453

4673

2

3.1

501, 502, 504

5154

2
3.1
3.2
1
2
3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2

HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN,
BENZINESERVICESTATIONS

46711

2
2
3.1
3.1
2
3.1

Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2000 m2

45, 47

5151.1

CAT

BOUWNIJVERHEID

50

5020.5
503, 504
505

blz. 5

2
1
3.1
2
2
3.1
2

1
3.1
2
3.1
3.1
3.1
2
2
2
2
2
2
2
3.1
2
3.1
3.1
2
2
3.1
2

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

blz. 6

CAT

5155.1
5156
5157

46751
4676
4677

Groothandel in chemische producten
Groothandel in overige intermediaire goederen
Autosloperijen: bebouwde oppervlakte < = 1000 m2

3.2
2
3.1

5157.2 /.3
5162
517

466, 469

Overige groothandel in afval en schroot: bebouwde oppervlakte > 1000 m2
Groothandel in machines en apparaten:
2. overige
Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)

3.1

466

60

49

VERVOER OVER LAND

6022

Taxibedrijven en taxistandplaatsen

6024
603

495

Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m2
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

61, 62

50, 51

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62

50, 51

Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

63

52

DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER

6312
6321
6322, 6323
623
634

52102, 52109
52109
5221
5222
791
5229

Distributiecentra, pak- en koelhuizen
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
1. Autoparkeerterreinen, parkeergarages
Overige dienstverlening ten behoeve van het vervoer (kantoren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)

64

53

POST EN TELECOMMUNICATIE

641
642
642
642

531, 532
61

Post- en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedrijven
Zendinstallaties:
2. FM en TV

71

77

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES,
ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711
712
713
714

7711
7712, 7739
773
772

Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

72

62

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72
72

62
58, 63

Computerservice- en informatietechnologie-bureaus, en dergelijke
Datacentra

74

63, 69 t/m 71, 73,
74, 77, 78, 80 t/m
82

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

63, 69 t/m 71, 73,
74, 77, 78, 80 t/m
82
812
74203
82992

Overige zakelijke diensverlening: kantoren

3.1
2

2
3.1
2

1

3.1
2
2
1
1
1

2
1
1

2
3.1
3.1
2

1
2

1

74
747
7481.3
7484.4

Reinigingsbedrijven voor gebouwen
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst, en dergelijke

3.1
2
1

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

90

37, 38, 39

MILIEUDIENSTVERLENING

9001

3700

9002.1

381

9002.2

382

RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks:
Rioolgemalen
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven, en dergelijke
Gemeentewerven (afval-inzameldepots)
Afvalverwerkingsbedrijven:
4. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)
7. verwerking fotochemisch en galvano-afval

93

96

OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1

96011

9301.2
9301.3
9302
9304

96013
96013
9602
9613, 9604
9609

Wasserijen en strijkinrichtingen
Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasserijen en ververijen
Wasverzendinrichtingen
Wasseretten, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
Fitnesscentra, badhuizen en saunabaden
Persoonlijke dienstverlening niet eerder genoemd, exclusief bordelen, prostituees en
sexclubs

Afkortingen:
cat. categorie
o.c. opslagcapaciteit
v.c. verwerkingscapaciteit
p.c. productiecapaciteit
p.o. productieoppervlak
e.d. en dergelijke
n.e.g. niet elders genoemd
t
ton
kl
klasse
u
uur
d
dag
w
week
jr
jaar
=
is gelijk aan
<
kleiner dan
>
groter dan

blz. 7

CAT

2
3.1
3.1
3.1
2

3.1
3.1
2
2
1
1
2
1

BIJLAGE 2

Bijlage 2

Lijst van bedrijven

Soort bedrijf

Adres

Milieucategorie

Gemeentewerf

Patrijzenstraat 1

3.2

BIJLAGE 3

PARKEERNORMEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE 2010

weinig stedelijk

stedelijkheidsgraad

stedelijke zone
hoofdfunctie

functie

WONEN woning duur
woning midden
woning goedkoop
serviceflat/aanleunwoning
kamer verhuur
WINKELEN binnensteden/hoofdwinkelgebieden
stadsdeelcentra
wijk-, buurt- en dorpscentra
grootschalige detailhandel
showroom (auto's, boten etc.)
(week)markt
bouwmarkt / tuincentrum / kringloopwinkel
(commerciële) dienstverlening (kantoren met
WERKEN baliefunctie)
kantoren zonder baliefunctie
arbeidsextensieve / bezoekersextensieve
bedrijven (loods, opslag, groothandel,
arbeidsintensieve / bezoekersextensieve bedrijven
(industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats,
bedrijfsverzamelgebouw
LEISURE café / bar/ discotheek/cafetaria
restaurant
museum
bibliotheek
bioscoop / theater / schouwburg
jachthaven
Gymlokaal
sporthal (binnen)
sportveld (buiten)
dansstudio / sportschool
squashbanen
tennisbanen
golfbaan
bowlingbaan / biljartzaal
evenementenhal / beursgebouw / congresgebouw
zwembad
themapark / pretpark
overdekte speeltuin/hal
manege
sexclub
sociaal cultureel centrum / wijkgebouw
GEZONHEIDSZORG ziekenhuis
verpleeg- verzorgingstehuis
apotheek
arts / maatschap / therapeut / colsultatiebureau
ONDERWIJS beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO)
beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO)
voorbereidend dagonderwijs (Vwo, Havo, Vmbo)
avondonderwijs
basisonderwijs
creche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf
OVERIGEN hotel
volkstuin
binnensteden/hoofdwinkelgebieden
begraafplaats/crematorium

centrum
norm
1,75
1,4
1,25
0,45
0,4
nvt
nvt
3,75
nvt
1,1
0,23

schil/overloopgebied centrum
norm
1,75
1,7
1,4
0,45
0,4
nvt
nvt
3,75
7,5
1,3
0,23
2,45

rest bebouwde kom
norm
2,1
1,85
1,55
0,45
0,4
nvt
nvt
3,75
7,5
1,7
0,23
2,45

100 m2 bvo
100 m2 bvo

2,4
1,6

3,1
1,8

3,3
2,1

100 m2 bvo

0,55

0,65

0,85

100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
zitplaats
ligplaats
100 m2 bvo
100 m2 bvo
ha. netto terrein
100 m2 bvo
baan
baan
hole
baan/tafel
100 m2 bvo
100 m² opp. bassin
ha. netto terrein
100 m2 bvo
box
100 m2 bvo
100 m2 bvo
bed
wooneenheid
100 m2 bvo
behandelkamer
collegezaal
leslokaal
leslokaal
student
leslokaal
arbeidsplaats
kamer
perceel
100 m2 bvo
gelijktijdige
begrafenis/crematie

1,45
1,25
6,0
11,0
0,6
0,6
0,25
0,6
1,95
1,95
20,0
3,5
1,5
2,5
nvt
2,0
5,5
9,0
8,0
7,5
nvt
5,0
3,0
1,6
0,6
2,2
1,75
20,0
6,0
1,0
1,0
1,0
0,7
1,0
0,3
0,15

1,95
1,25
6,0
11,0
0,8
0,8
0,25
0,6
2,25
2,25
20,0
3,5
1,5
2,5
nvt
2,0
6,5
10,0
8,0
7,5
nvt
5,0
3,0
1,6
0,6
2,2
1,75
20,0
6,0
1,0
1,0
1,0
0,7
1,0
0,3
0,15

2,65
1,25
7,0
15,0
1,1
1,1
0,35
0,6
2,75
2,75
20,0
4,5
1,5
2,5
7,0
2,0
8,5
11,0
8,0
7,5
0,4
5,0
3,0
1,6
0,6
2,2
1,75
20,0
6,0
1,0
1,0
1,0
0,7
1,0
0,3
0,15

22,5

22,5

22,5

eenheid
woning
woning
woning
woning
kamer
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
1 m' marktkraam
100 m2 bvo

opmerkingen

exlusief Kiss & Ride
exlusief Kiss & Ride

