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Hoofdstuk 1
1.1

Het bestemmingsplan

Aanleiding actualisering bestemmingsplan
Op 1 februari 2005 is het vigerende bestemmingsplan "Beuningen 2004" vastgesteld.
Dit plan is dus inmiddels 10 jaar oud. Om te voldoen aan de actualisatieplicht uit de
Wet ruimtelijke ordening is voorliggend bestemmingsplan "Beuningen 2015"
opgesteld. Dit bestemmingsplan vervangt, nadat het onherroepelijk is geworden, het
vigerende bestemmingsplan "Beuningen 2004".
Het bestemmingsplan beslaat de gehele bebouwde kom van Beuningen.

Afbeelding 1 Situering plangebied
In Bijlage 1 Situering plangebied is deze afbeelding als pdf opgenomen.
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1.2

Planologische-juridische regeling
Voorliggend bestemmingsplan
Het onderhavige bestemmingsplan is consoliderend van aard, dat wil zeggen dat het is
gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. In dit
bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Wél is rekening
gehouden met de wijzigingen die zijn opgetreden sinds het van kracht worden van
"Beuningen 2004". Wat betreft de planologische juridische regeling is zoveel mogelijk
aangesloten bij de vigerende bestemmingen.
Onderdelen van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan "Beuningen 2015" bestaat uit een verbeelding, regels en een
toelichting. De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende
gedeelte van het bestemmingsplan en moeten samen gelezen worden.
 Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied begrepen
gronden en opstallen aangegeven.
 In de regels zijn bepalingen voor deze bestemmingen opgenomen die de
uitgangspunten van het plan zeker stellen.
 De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt wel een belangrijk onderdeel
van het bestemmingsplan. Hierin staat wat de beweegredenen en achtergronden
zijn voor het bestemmingsplan. Ook staat er een verslag in van onderzoek dat aan
het bestemmingsplan vooraf is gegaan. De toelichting helpt tenslotte bij een juiste
interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.

1.3

Opbouw toelichting
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied. Het beleidskader is
opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van het
verrichtte onderzoek naar relevante feiten en af te wegen belangen. In hoofdstuk 5
wordt een toelichting op de regels gegeven. Een beschouwing over de economische
uitvoerbaarheid is opgenomen in hoofdstuk 6. De maatschappelijke uitvoerbaarheid is
getoetst en de resulaten worden te zijner tijd opgenomen in hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 2

Gebiedsbeschrijving

Ontstaansgeschiedenis
Beuningen is een kleine plattelandskern in het noorden van de gemeente Losser. Het
dorp is gelegen in de mooie omgeving van het Dinkeldal. Het dorp ligt tegen het
landgoed Singraven aan. Dit landgoed is in de middeleeuwen ontstaan als riddergoed
(1381). Het landgoed is in beheer bij een stichting en biedt mogelijkheden voor
verschillende activiteiten. Het omringende landschap wordt getypeerd als zeer
waardevol voor het dorp.
Het dorp heeft een oude geschiedenis en is ontstaan als marke en hoorde aanvankelijk
tot het kerspel Denekamp. Het huidige Beuningen ontwikkelde zich als een kerkdorp,
rond de in 1948 gebouwde kerk. De Beuningerstraat slingert als doorgaande weg door
het dorp en vormt het historische lint. Via deze weg worden drie kleine woonbuurten
ontsloten die na elkaar zijn gebouwd: de Pastoor Bolscherstraat, de Broeninkskamp en
de Lomanskamp. Kenmerkend is dat vrijwel alle woningen met hun achtertuin aan het
landschap grenzen en veelal zijn omgeven door een groen rand van opgaande
beplanting. Mede ook door de vele bomen tussen de woningen krijgt het dorp een
groene uitstraling. Het agrarisch erf van Landgoed Singraven aan de Beuningerstraat
is een waardevol beeld voor Beuningen als entree van het dorp. Naast de kerk liggen
centraal in Beuningen een school en een horecagelegenheid.
In de Structuurvisie Losser is onderstaande afbeelding met de structuur van
Beuningen opgenomen.

Afbeelding 2 Structuur Beuningen
Verschijningsvorm
Van oorsprong is Beuningen een essenzwermnederzetting, die ontstaan is langs de
door het landschap slingerende Beuningerstraat. Na het realiseren van de kerk aan
deze straat heeft de kern zich ontwikkeld als een kerkdorp. De kerk is door de
verschijningsvorm en de functie nog steeds beeldbepalend voor Beuningen. Het
kerkgebouw en de bijbehorende begraafplaats bevinden zich in een groene
parkachtige setting. De Beuningerstraat vormt nu nog steeds de hoofdstructuur van het
dorp. De meeste woningen langs de Beuningerstraat zijn gebouwd in de jaren ’50 en
’60 van de twintigste eeuw. Kenmerkend voor alle gebouwen is de eenvoudige
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hoofdvorm, met zadeldak, waarbij elk gebouw individueel is vormgegeven met een
eigen architectuurstijl. De gevels van de gebouwen langs de Beuningerstraat zijn
voornamelijk opgetrokken uit baksteen in de kleur rood tot roodbruin, afgedekt met
dakpannen in de kleur antraciet of rood. De Mariaschool vormt hierop een
uitzondering. De gevels van deze school zijn voorzien van stuc in de kleur wit.
In de loop der jaren heeft ook de Oude Dijk zich ontwikkeld tot een belangrijke
ontsluitingsweg van Beuningen. De woonbebouwing langs deze straat bestaat
voornamelijk uit twee bouwlagen. Kenmerkend is de eenvoudige hoofdvorm met
zadelkap, overwegend parallel aan de weg, en de toepassing van traditionele kleuren
en materialen.
In de loop der tijd is het woningaanbod in Beuningen verder uitgebreid door de
realisatie van drie woonbuurten tussen de historische invalswegen en de
ontsluitingswegen van Beuningen. Deze woongebieden zijn minder bepalend voor de
karakteristiek van Beuningen en vormt een doorsnee van de stedenbouwkundige
stromingen en de Nederlandse architectuur van de periode van 1970 tot heden. De
eerste uitbreiding is in de jaren ’70 van de twintigste eeuw gerealiseerd.
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Hoofdstuk 3
3.1

Beleidskader

Algemeen
Het (inter)nationale en provinciale beleid is neergelegd in verschillende nota's
betreffende de ruimtelijke ordening. Een "doorzetting" van dit beleid vindt plaats in
verschillende gemeentelijke en provinciale uitwerkingsnota's, beleidsplannen en
bestemmingsplannen. Het beleid zoals dat door de hogere overheden wordt
voorgestaan, is veelal van een andere schaal en aard dan de schaal die gebruikelijk is
wanneer een (kleinschalig) bestemmingsplan wordt opgesteld.
Aangezien het voorliggende bestemmingsplan een conserverend bestemmingsplan is,
waarin geen nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien, zal niet worden ingegaan op
Europees beleid en zal er kort worden ingegaan op het rijksbeleid. Vervolgens komt
het provinciale beleid (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) en het voor de kern
Beuningen relevante gemeentelijke beleid aan de orde.

3.2

Rijksbeleid

3.2.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Begin 2012 is in werking getreden de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Deze
vervangt onder andere de Nota Ruimte 2006. Deze Structuurvisie is in juni 2011 als
ontwerp vastgesteld door de ministerraad en op 22 november 2011 door de 2e Kamer
aangenomen. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale
ruimtelijke beleid. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts
13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het
resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden
beleidsvrijheid.
Het Rijk zet het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, leefbaar en
veilig Nederland. Bovendien is het Rijk verantwoordelijk voor een goed systeem van
ruimtelijke ordening. Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te
bevorderen, wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd (de
zogenaamde SER-ladder). Dat betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde
nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande
bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd
zorgen voor een optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid.
Gezien het actualiserend karakter van dit bestemmingsplan is er geen strijdigheid met
dit beleid.

3.2.2

Watertoets
De Watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijk plannen en
besluiten. De waterparagraaf in dit bestemmingsplan beschrijft het watertoetsproces
en verwoordt het advies van de watertoets. De uitgangspunten van het Waterschap
Vechtstromen (voorheen Regge en Dinkel) zijn in de watertoets meegenomen (zie
verder paragraaf 4.6).
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3.2.3

Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn
In Nederland is de vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste bescherming van
soorten overgenomen in onder andere de Flora- en faunawet. Deze wet regelt de
bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren en heeft
belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. Paragraaf 4.4 gaat in op de voor
het plangebied relevante aspecten.

3.2.4

Natuurbeschermingswet
De gebiedsbescherming in Nederland is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet.
Uitgangspunt van de Natuurbeschermingswet is een integrale bescherming van de
aangewezen vogel- en habitatrichtlijngebieden. Dit betekent dat in beginsel elke
aantasting, die schadelijke gevolgen kan hebben voor het aangewezen vogel- of
habitatrichtlijngebied dient te worden gereguleerd. Paragraaf 4.4 gaat in op de voor
het plangebied relevante aspecten.

3.3

Provinciaal beleid Overijssel

3.3.1

Omgevingsvisie Overijssel
Het ruimtelijke beleid van de provincie wordt geregeld binnen de Omgevingsvisie.
Deze visie behandelt de provinciale belangen en het provinciale beleid voor de fysieke
leefomgeving. In de Omgevingsvisie vormen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit de
rode draad.
Duurzaamheid
Voor wat betreft het thema duurzaamheid heeft de provincie een lijst met prioriteiten
opgesteld. Het gaat hier om aspecten die dermate cruciaal zijn voor de duurzame
ontwikkeling van de provincie Overijssel dat zij in de uitvoering van de Omgevingsvisie
het grootste gewicht krijgen. Het gaat dan om onder meer het Energiepact Overijssel,
die moet zorgen voor een transitie naar duurzame energiehuishouding en
vermindering van de CO2-uitstoot.
Ruimtelijke kwaliteit
De provincie hanteert de volgende definitie: ruimtelijke kwaliteit is datgene dat ruimte
geschikt maakt en houdt, voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is.
De verschillende typen gebieden met hun karakteristieke kenmerken, moeten met de
Omgevingsvisie versterkt en vernieuwd worden. In de Omgevingsvisie is het "spectrum
aan verschillende gebiedskenmerken" gegroepeerd in vier 'lagen'. Zo is er de
natuurlijke laag, de laag van het agrarisch cultuurlandschap, een stedelijk laag en een
'lust- en leisure'-laag.
De ambitie is een kwaliteitsontwikkeling in gang te zetten, waarbij elk project, elke
ontwikkeling bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Als basis voor
de inhoudelijke sturing worden de aanwezige gebiedskenmerken genomen. Deze
kenmerken moeten niet alleen maar beschermd worden, maar juist ook verbonden
worden met nieuwe ontwikkelingen.
Generieke beleidskeuzes
Allereerst wordt bepaald of een beoogde ontwikkeling past binnen de generieke
beleidskeuzes. Zo dienen gemeenten in het kader van woningbouw- en
bedrijventerreinontwikkeling afspraken te maken met buurgemeenten. Andere
generieke beleidskeuzes betreffen onder andere reserveringen voor waterveiligheid,
randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden,
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bescherming van de ondergrond, landbouwontwikkelingsgebieden voor de intensieve
veehouderij, begrenzing van Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden,
Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones.
Ontwikkelingsperspectieven:
Het gehele grondgebied van Overijssel heeft in de Omgevingsvisie een bepaald
ontwikkelingsperspectief gekregen waarmee richting wordt gegeven aan wat waar
ontwikkeld zou kunnen worden.
Het plangebied heeft op basis daarvan het ontwikkelingsperspectief "Woonwijk" en dat
is een weergave van de huidige situatie. Binnen dit perspectief is ruimte voor
herstructurering, inbreiding en transformatie naar diverse woon- werk- en gemengde
stadsmilieus. Omdat het hier gaat om een consoliderend bestemmingsplan en er aan
deze situatie niets verandert, is dit plan in overeenstemming met dit
ontwikkelingsperspectief.

Afbeelding 3 Ontwikkelingsperspectief
Het plangebied is op de kaart met ontwikkelingsperspectieven tevens aangewezen als
nationaal landschap Noordoost-Twente.
Gebiedskenmerken:
Naast de ontwikkelingsperspectieven wijst de provincie een aantal gebiedskenmerken
aan, die van provinciaal belang zijn. Het betreft de ruimtelijke kenmerken van een
gebied of een gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit ervan.
De gebiedskenmerken zijn te onderscheiden in vier lagen, namelijk de natuurlijke laag,
de laag van het agrarisch cultuurlandschap (grootschalig gebruik en inrichting van de
bodem), de stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) en de lust & leisurelaag
(beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen).
Uit de gebiedskenmerkenkaart blijkt dat wat betreft de natuurlijke laag het plangebied
wordt gekenmerkt door een dekzandvlakte en ruggen. Ten aanzien van dit kenmerk is
bepaald dat ontwikkelingen bij moeten dragen aan het beter zichtbaar en beleefbaar
maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. De (strekkings)richting van het
landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en ruggen, vormt het
uitgangspunt.
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De laag van het agrarisch cultuurlandschap geeft een overzicht van het (voormalige)
agrarisch gebruik van de gronden en het daarvoor in cultuur gebrachte (bewerkte)
landschap. Het plangebied is gekenmerkt als "oude hoevenlandschap". De kenmerken
van het cultuurlandschap zijn niet meer aanwezig in het onderhavige plangebied.
Aangezien er daarnaast geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, wordt
niet nader ingegaan op deze laag.
In de stedelijke laag ligt het plangebied in een gebied met 'Woonwijken vanaf 1955 tot
nu'. Voor nieuwbouw in bestaande woonwijken geldt dat de nieuwe bebouwing zich
moet voegen in de aard, maat en karakter van het grotere geheel.
Vanuit de kaart 'lust en leisure' zijn voor de kern Beuningen geen specifieke
kenmerken opgenomen.
Actualisatie sluit aan bij de Omgevingsvisie Overijssel
Het voorliggend bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het
legt de huidige situatie opnieuw in een plan vast, daarom is er geen strijd met het in de
Omgevingsvisie opgenomen provinciaal belang. Bij nieuwe ontwikkelingen moet
rekening worden gehouden en worden aangesloten bij de Omgevingsvisie.
3.3.2

Omgevingsverordening Overijssel
Naast de Omgevingsvisie geldt de Omgevingsverordening. In deze verordening zijn
bepalingen opgenomen waarmee rekening gehouden dient te worden in
bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. In de verordening worden regels
gegeven over hoe bijvoorbeeld omgegaan dient te worden met een veelheid aan
ruimtelijke aspecten.
Aangezien er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt met onderhavig
bestemmingsplan, is het plan niet in strijd met de omgevingsverordening. Als nieuwe
ontwikkelingen plaatsvinden, zullen deze getoetst moeten worden aan de
Omgevingsverordening.

3.4

Waterschapsbeleid
Het plangebied ligt binnen het beheergebied van het Waterschap Vechtstromen. Het
waterschap heeft een Keurverordening waarin haar waterstaatkundige belangen
worden beschermd. Het waterschap adviseert de gemeente Losser binnen de
Watertoets procedure over de invloed van ruimtelijke inrichtingplannen op het
watersysteem en omgekeerd. De uitgangspunten van het Waterschap zijn in de
watertoets meegenomen (zie verder paragraaf 4.6).

3.5

Gemeentelijk beleid

3.5.1

Structuurvisie Losser
De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) verplicht de gemeente om ten behoeve van
een goede ruimtelijke ordening, één of meerdere structuurvisies vast te stellen.
De structuurvisie Losser is in voorontwerp gereed (april 2012) en geeft in hoofdlijnen
een actueel beeld van het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente. Met de
totstandkoming van de visie beschikt de gemeente over een samenhangend
beleidsdocument dat leidend is voor de ruimtelijke ordening en ontwikkelingen voor de
komende 10 jaar. De structuurvisie geeft richting op welke wijze de ruimtelijke
kwaliteiten van de gemeente kunnen worden behouden en versterkt. In de visie wordt
bepaald wat de essentiële, gebiedsspecifieke kwaliteiten zijn, waar kansen liggen en
hoe ontwikkelingen op deze kwaliteiten en kansen kunnen inspelen.
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In de structuurvisie is het plangebied opgenomen als bestaand stedelijk gebied.
Onderstaande afbeelding geeft de visie voor Beuningen weer zoals opgenomen in de
Structuurvisie.

afbeelding 4 Structuurvisie Beuningen
Visie en ontwikkelingsrichting
De belangrijkste opgaven voor Beuningen zoals opgenomen in de visie zijn:
 Essentieel voor Beuningen is dat de lobbenstructuur herkenbaar blijft, de entree
van de kern aan beide zijden gemarkeerd wordt door de bestaande erfbebouwing
en de centrale zone verbijzonderd is door afwijkende bebouwing/functies in een
groene setting waarmee het hart van het dorp wordt benadrukt.
 Indien aan de orde is voor bestaande locaties in het hart van Beuningen
vervangende bebouwing denkbaar, echter verdichting moet worden vermeden.
Van inbreiding naast de bestaande bebouwing kan dan ook geen sprake zijn.
 Het markeren en definiëren van de entrees aan oost- en westzijde geeft de
begrenzing aan weerszijden van het dorp aan.
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Mogelijk nieuwe locaties voor een beperkte uitbreiding van het aantal woningen
zijn: aan de zuidzijde van de Lomanskamp en eventueel langs de noordzijde van
Beuningerstraat (aan de weg). Beide opties zijn alleen denkbaar met een
zorgvuldige, landschappelijke inpassing.
Met de uitbreiding in het verlengde van de Lomanskamp dient rekening gehouden
te worden met het behoud van zicht op erf Loman en het omliggende landschap.
De kwetsbare ligging aan het beekdal en aan het fraaie landschap aan de zuidzijde
vraagt voortdurend aandacht voor de verbetering van de landschappelijke
inrichting.
De aanleg wandelroutes rond het dorp stimuleren en de kansen hiervoor benutten.

Onderhavig plan is een conserverend bestemmingsplan. Er is behoefte aan een
beperkt aantal woningen in Beuningen. Daarvoor dient een apart bestemmingsplan te
worden opgesteld met inachtneming van bovengenoemde uitgangspunten.
3.5.2

Welstandsnota
Om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te bewaken is door de gemeente Losser
beleid geformuleerd. Dit welstandsbeleid is vastgelegd in de op 15 oktober 2013
vastgestelde Welstandsnota. In deze Welstandsnota is de gemeente Losser verdeeld
in deelgebieden. Voor elk deelgebied zijn een waarderingsblad en een ambitieblad
gemaakt. Het welstandsbeleid bestaat uit drie beleidsniveaus: Welstandsvrij, Niveau 1
en Niveau 2.
Onderstaand zijn zowel het waarderingsblad als het ambitieblad van Beuningen
opgenomen. Bij herbouwplannen in de kern Beuningen dient rekening te worden
gehouden met het beleid zoals opgenomen in de Welstandsnota.

afbeelding 5 Waardering Beuningen (Welstandsnota)
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afbeelding 6 Ambitie Beuningen (Welstandsnota)
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Hoofdstuk 4

Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.2 van de Awb dient een bestuursorgaan bij de voorbereiding van
een besluit de nodige kennis te vergaren over de relevante feiten en de af te wegen
belangen. Bij de opstelling van het plan is er in principe van uitgegaan dat de situatie,
zoals die zich tot heden heeft ontwikkeld en als zodanig manifesteert, in zijn
algemeenheid als een gegeven wordt geaccepteerd. Hieronder wordt per
onderzoeksaspect een beschrijving gegeven van de situatie ter plaatse.

4.1

Cultuurhistorie en archeologie

4.1.1

Cultuurhistorie
Het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, kortweg
het "Verdrag van Malta" is op 16 januari 1992 te Valletta tot stand gekomen.
Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed waar mogelijk te behouden.
Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, beter nog het
cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Deze
benadering ligt ook ten grondslag aan het rijks- en provinciaal beleid. Het Verdrag is
inmiddels door het rijk geratificeerd door wijziging van de Monumentenwet 1988. Deze
wet is gericht op het behoud van bouwkundige monumenten, zoals gebouwen en
bouwwerken, het behoud van archeologische monumenten en landschappelijke
monumenten en de bescherming van beschermde stads- en dorpsgezichten.
In het algemeen zijn er rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten te
onderscheiden. In het plangebied zijn noch rijks-, noch gemeentelijke monumenten
aanwezig.

4.1.2

Archeologie
De Wet op de archeologische Monumentenzorg leidt tot de verplichting om bij
ruimtelijke ingrepen, waarbij grondwerkzaamheden verricht worden, de
archeologische waarde van het betreffende terrein te onderzoeken. Dit voordat tot
deze grondwerkzaamheden wordt overgegaan. Omdat er met dit bestemmingsplan
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt en er daardoor geen de
bodemverstorende activiteiten plaatsvinden, worden er geen archeologische waarden
in de bodem aangetast.
Aangezien de gemeente Losser geen eigen verwachtingskaart heeft, is de IKAW en de
provinciale verwachtingskaart geraadpleegd. In het plangebied is de trefkans
middelhoog. In de gemeentelijke Erfgoedverordening is aangegeven dat er een
onderzoeksplicht is bij hoge archeologische verwachtingswaarde, behalve bij
verstoringen kleiner dan 2.000 m2. Gelet op de trefkans 'middelhoog', de gedetailleerde
regeling in het bestemmingsplan, de grootte van de percelen en de mate van de reeds
plaatsgevonden verstoring is er geen reden voor het opnemen van een
dubbelbestemming Archeologie.

4.2

Bedrijven en milieuzonering
Richtafstanden
In het kader van de Wet milieubeheer dient in nieuwe situaties rekening te worden
gehouden met (wenselijke) afstanden tussen bepaalde milieubelastende functies en
milieu gevoelige functies. In de uitgave Bedrijven en Milieu zonering (2009) is een
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richtafstandenlijst opgenomen. In de lijst is voor allerlei soorten "milieubelastende
activiteiten" aangegeven welke richtafstanden vanwege geur, stof, geluid en gevaar bij
voorkeur aangehouden moeten worden ten opzichte van "milieu gevoelige
activiteiten". De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van
een activiteit in een milieucategorie.
Doel functiescheiding
Het waar nodig scheiden van milieubelastende activiteiten en milieu gevoelige
gebieden en functies bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen:
 Het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van
hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
 Het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun
activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
Het bestemmingsplan en de milieuregelgeving vormen elkaars complement. Voor
zover met behulp van een zonering eventuele overlast voor de omgeving niet
voldoende kan worden beperkt, kan de toepassing van milieuregelgeving uitkomst
bieden.
Beoordeling plangebied
Binnen het plangebied zijn geen bedrijven die in aanmerking komen voor een
bedrijfsbestemming. Het nutsgebouwtje heeft de bestemming Bedrijf Nutsvoorziening. Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit woningen. De overige
functies (maatschappelijk, horeca) worden conserverend bestemd.
Omdat geen sprake is van nieuwe milieugevoelige functies kunnen buiten het
plangebied gelegen bedrijven buiten beschouwing blijven.
Aan huis verbonden beroep of bedrijf
Het 'aan huis verbonden beroep en bedrijf' is mogelijk via een afwijking van de
gebruiksregels. Uitgangspunt daarbij is onder andere dat de woonfunctie behouden
blijft en dat de ruimtelijke uitstraling of uitwerking met de woonfunctie in
overeenstemming is.

4.3

Geluid
In het kader van de Wet geluidhinder is bij de vaststelling of wijziging van een
bestemmingsplan een akoestisch onderzoek vereist naar de geluidsbelasting op
geluidgevoelige bestemmingen vanwege industrielawaai, weg-, rail- en
luchtverkeerslawaai. Dit geldt alleen voor (geplande) geluidgevoelige bestemmingen
die binnen de zone van een weg, spoorweg of industrieterrein liggen.
Geluid verkeer
In hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder is de verplichting opgenomen tot het
verrichten van een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevels van
woningen (en daarmee gelijk te stellen objecten) binnen de in artikel 74 genoemde
onderzoekszone van een weg. De verplichting tot het verrichten van een onderzoek
geldt niet indien:
 het een woonerf betreft;
 een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
Tevens geldt de verplichting tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek niet als in
het bestemmingsplan geen mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van
nieuwe woningen en andere geluidgevoelige objecten (artikel 76, lid 4 Wgh). Dit laatste
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is hier het geval, immers het plan biedt geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nader
onderzoek naar verkeerslawaai binnen de onderzoekszone van de weg is dus niet
noodzakelijk.
Geluid spoorweg
Er is geen spoorverbinding in de nabijheid van het plangebied. Spoorweglawaai vormt
daarom geen belemmering voor dit bestemmingsplan.
Geluid luchtverkeer
Op een afstand van circa 10 km ten westen van het plangebied ligt vliegbasis Twente.
Dit vliegveld is niet meer in gebruik als militaire luchthaven. Een doorstart als
burgerluchthaven lijkt ook van de baan. In dit bestemmingsplan is uitgegaan van de 35
KE-zonering van de vliegbasis. Gebleken is dat het plangebied niet binnen deze zone
ligt en zodoende ten aanzien van deze functie geen belemmeringen aanwezig zijn.
Geluid industrie
In de kern Beuningen en in de directe omgeving is geen bedrijventerrein aanwezig. Er
is dus ook geen industrielawaai waar rekening mee dient te worden gehouden.

4.4

Ecologie
Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden
gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. Een ruimtelijk
plan mag namelijk geen significante gevolgen hebben voor een te beschermen gebied
en/of soort.
Gebiedsbescherming
Natura 2000/ Habitatrichtlijngebied Dinkelland is het dichtstbijzijnde Natura
2000-gebied. Het Natura 2000-gebied Dinkelland bestaat uit het beekdal van de Dinkel
met een aantal zijbeken (deel is blauw gearceerd weergegeven op onderstaande
kaart). Landschappelijk is het een gaaf beekdal, gekenmerkt door hoogteverschillen,
houtwallen, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen. In de directe
nabijheid van het plangebied bevinden zich geen andere Natura 2000-gebieden of
Beschermde Natuurmonumenten.
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afbeelding 7 deel van Natura 2000-Dinkelland
Volgens de kaarten van de Omgevingsvisie Overijssel, grenst het plangebied aan de
noordzijde aan de EHS maar maakt hier geen onderdeel van uit.
Het plangebied is gelegen binnen het nationale Landschap Noordoost-Twente. De
kernkwaliteiten van dit nationale landschap zijn: het samenhangende complex van
beken, essen, kampen en moderne ontginningen, de grote mate van kleinschaligheid
en het groene karakter.
Soortbescherming
Op basis van de Flora- en faunawet zijn gebieden aangewezen voor de bescherming
van dier- en plantensoorten. De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet
beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten
overal in Nederland bescherming. Op grond van de Flora- en faunawet gelden
algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde
plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.
Omdat dit bestemmingsplan conserverend van aard is en geen ontwikkelingen
mogelijk maakt met een relevante planologische uitstraling, zijn geen significante
gevolgen te verwachten. Binnen de bestemmingen zijn bouwvlakken aangegeven,
waarbinnen bij recht uitbreidingsmogelijkheden zijn (onder andere bijgebouwen).
Indien hier gebruik van wordt gemaakt, is het aan de initiatiefnemer om vast te stellen
of er geen overtredingen in het kader van de Flora- en faunawet plaatsvinden. Bij
overige ruimtelijke ingrepen die in het kader van dit bestemmingsplan worden
gepleegd, onder andere nieuwbouw, dient ook een toets aan de wet- en regelgeving op
het gebied van ecologie te worden verricht.
Naast het aanwijzen van gebieden zijn ook aangewezen dier- en plantensoorten
beschermd op basis van de Flora- en faunawet. Ook hierbij geldt dat omdat het
bestemmingsplan een conserverend karakter heeft, geen ontheffing op basis van deze
wet is vereist.
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4.5

Bodem
Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het
(bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik
van de bodem. Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende
gebied inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij is van belang te weten of er
bodemverontreiniging is die de functiedoelen kan frustreren, of er gezondheidsrisico's
of ecologische risico's daardoor zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets aan
te doen. Hiervoor is wettelijk verplichte informatie over de bodemkwaliteit nodig.
Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit ervan
zodanig dient te zijn dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik
van het plangebied voor de voorgenomen functie(s).
Het onderhavige bestemmingsplan maakt niet direct nieuwe ruimtelijke ingrepen
mogelijk. Een onderzoek naar de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem is
daarom niet noodzakelijk. In het kader van de eventuele bouwaanvragen wordt dit
aspect meegenomen.

4.6

Water
Algemeen
De watertoets - zoals deze in het kader van ruimtelijke plannen dient te worden
uitgevoerd - is het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en
besluiten. De watertoets wordt uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op
het gebied van ruimtelijke ordening en water. De watertoets vormt de verbindende
schakel tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Op basis van de
waterparagraaf wordt een wateradvies aangevraagd bij waterschap Vechtstromen. In
dit kader worden dan ook alle relevante waterhuishoudkundige aspecten
meegenomen in het onderhavige plan.
Beleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle
oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015
moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte
en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheer-plannen). Op provinciaal
niveau zijn de Omgevingsvisie Overijssel en de bijbehorende Omgevingsverordening
richtinggevend voor ruimtelijke plannen.
Het Waterschap Regge en Dinkel had de beleidskaders van het Rijk en de provincie
nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2010-2015. Voor de periode 2016-2021 heeft
Waterschap Vechtstromen een waterbeheerplan opgesteld. De belangrijkste ruimtelijk
relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de
Keur van het waterschap een belangrijk regelstellend instrument waarmee in
ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met het waterschap opgestelde
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen
van waterbelangen in ruimtelijke plannen.
Watertoetsproces
Het watertoetsproces is digitaal doorlopen via www.dewatertoets.nl voor het project
Beuningen 2015 op 27 januari 2015 (zie Bijlage 2 Watertoets). Waterschap
Vechtstromen is via deze website door de initiatiefnemer op de hoogte gebracht van
het plan.
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Het plan betreft een consolidatie van bestaand gebruik en heeft geen invloed op de
waterhuishouding. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn geen waterbelangen
gemoeid. De ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater tot gevolg.
In het gebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. Het waterschap Vechtstromen
heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling. Deze conclusie is
getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets. Het proces van de watertoets is
goed doorlopen.

4.7

Luchtkwaliteit
Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in
de Wet milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de
bijbehorende bijlagen. Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een
bestemmingsplan worden vastgesteld, indien:
a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet
leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer
opgenomen grenswaarde die behoort bij hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen,
of
b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt,
leiden tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de
desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de
desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een
samenhangende maatregel of een optredend effect, of
c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet
in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen of
d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Ruimtelijk-economische besluiten die "niet in betekenende mate" bijdragen aan de
concentraties in de buitenlucht van stoffen waarvoor bijlage 2 van de Wet milieubeheer
een grenswaarde bevat, worden niet langer, zoals voorheen, individueel getoetst aan
die grenswaarden. Als gevolg daarvan kunnen tal van kleinere projecten doorgang
vinden, ook in situaties waar nog niet aan de grenswaarden wordt voldaan. De effecten
van deze projecten op de luchtkwaliteit worden verdisconteerd in de trendmatige
ontwikkeling van de luchtkwaliteit, zoals beschreven in het Nationaal
Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL).
Bij besluitvorming is het dus van belang om te bepalen of een initiatief "niet in
betekenende mate" bijdraagt aan de luchtkwaliteit. In de algemene maatregel van
bestuur "Niet in betekenende mate" (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM
(Regeling NIBM) zijn uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip
NIBM.
Het begrip "niet in betekenende mate" is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor
NO2 en PM10. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen
(inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende
mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan
de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
Vooralsnog geldt dat:
 voor woningbouwlocaties met minder dan 1.500 woningen (in geval van één
ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee ontsluitingswegen met een
gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft
plaats te vinden;
 voor infrastructuur dat bij minder dan 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten
gecorrigeerd voor minder congestie) ook geen beoordeling op luchtkwaliteit meer
hoeft plaats te vinden;

bestemmingsplan "Beuningen 2015" (ontwerp)
24

voor kantoorlocaties is dat bij minder dan 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1
ontsluitende weg, of 200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen ook
geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft plaats te vinden.
Dit bestemmingsplan is consoliderend en maakt geen ontwikkeling mogelijk en daarom
kan geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal
verslechteren. Derhalve hoeft niet nader op het aspect luchtkwaliteit te worden
ingegaan.


4.8

Externe veiligheid
Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid zijn met name
ongevallen met brandbare/explosieve of giftige stoffen van belang.
Deze ongevallen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met betrekking
tot:
 inrichtingen;
 vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
 vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.
Inrichtingen
De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten
met gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden
beperkt. Daartoe zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) regels
gesteld.
Bij het toekennen van bepaalde bestemmingen dient onderzocht te worden:
 of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare objecten
enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het plaatsgebonden
risico;
 of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van risicovolle
inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon die onafgebroken en
onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een
gevaarlijke stof betrokken is. Voor kwetsbare objecten geldt een plaatsgebonden risico
PR 10-6 en voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde voor het
plaatsgebonden risico PR 10-6.
Het groepsrisico bestaat uit de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of
1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het
invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting
waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
In de directe nabijheid van het plangebied liggen geen Bevi-inrichtingen. Er zijn in dit
kader dan ook geen externe veiligheidseffecten waarmee rekening moet worden
gehouden.
Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen
In het zuiden van het plangebied ligt een pijpleiding van Defensie (4398-P21) met een
diameter van circa 8 inch en een druk van 80 bar. Blijkens de risicokaart bedraagt de
risicocontourafstand (PR 10-6) 0 meter. Met in achtneming van de
belemmeringenstrook van 5 m kunnen in beginsel objecten in de nabijheid worden
gerealiseerd.
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Afbeelding 8 Uitsnede risicokaart
Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 33 m. In het kader van het
bestemmingsplan Buitengebied is het groepsrisico berekend (Save; risicoberekening
DPO-brandstofleiding; projectnummer 245027 120105-HC90; 3 februari 2012). Het
berekende groepsrisico bedraagt minder dan 10 slachtoffers. Volgens de definitie van
groepsrisico is er dus geen sprake van een groepsrisico.
Bij de berekening was uitgangspunt dat het aantal personen per hectare in het
invloedsgebied niet zal toenemen. Dit uitgangspunt is ook correct voor onderhavig
bestemmingsplan; binnen het invloedsgebied worden geen (beperkt) kwetsbare
objecten toegevoegd.
Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor
In de directe nabijheid van het plangebied vindt geen transport van gevaarlijke stoffen
over weg, water of spoor plaats. Er zijn in dit kader dan ook geen externe
veiligheidseffecten waarmee in het kader van het Besluit externe veiligheid
transportroutes en de Wet Basisnet rekening moet worden gehouden.
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Hoofdstuk 5
5.1

Toelichting op de regels

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het
bestemmingsplan worden geregeld.
De planregels
De planregels geven inhoud aan de gegeven bestemmingen. Ze geven aan waarvoor
de gronden en opstallen al dan niet mogen worden gebruikt en wat en hoe er gebouwd
mag worden. Bij de opzet van de planregels is het aantal regels zo beperkt mogelijk
gehouden. Alleen datgene is geregeld, wat werkelijk noodzakelijk is. Toch kan het in
een concrete situatie voorkomen dat een afwijking van de planregels gewenst is.
Daarom zijn er in het bestemmingsplan afwijkingsmogelijkheden opgenomen.
De bij dit plan behorende planregels zijn, conform de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen (SVBP), onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:
1. Inleidende regels.
2. Bestemmingsregels.
3. Algemene regels.
4. Overgangs- en slotregels.
In hoofdstuk 1 worden de in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard,
zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt
aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen moeten worden gemeten.
In hoofdstuk 2 zijn specifieke regels opgenomen voor de gegeven
bestemmingen. De artikelen bestaan uit een bestemmingsomschrijving en
bouwregels, en zo nodig uit afwijkings- en specifieke gebruiksregels. De
bestemmingsomschrijving is bepalend voor het gebruik van de grond.
De hoofdstukken 3 en 4 bevatten regels die van toepassing zijn op meerdere
bestemmingen. Conform de SVBP zijn ze in de hoofdstukken 3 en 4 ondergebracht.

5.2

Nadere toelichting op de bestemmingen
In de bestemmingsomschrijving van de in het plangebied voorkomende bestemmingen
worden de gebruiksmogelijkheden genoemd en in de bouwregels wordt aangegeven
wat de bouwmogelijkheden zijn.
Onderstaand worden, voor zo ver nodig geoordeeld, onderdelen van een nadere
toelichting voorzien.
Bedrijf - Nutsvoorziening
Onder nutsvoorzieningen worden voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut
verstaan, zoals transformatorhuizen, gasverdeel- en ontvangststations, centrale
antennes en stadsverwarmingsstations.
Bos
De grond is bestemd voor (hoog) opgaande beplanting. Voet- en fietspaden zijn
toegestaan, zodat de grond medebestemd is voor extensieve recreatie.
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Groen
In de bestemming Groen is 'spelen' genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan
speeltoestellen zoals wipkippen en klimrekken.
Horeca
Horeca is toegestaan in de aangegeven categorieën. De aangeduide bedrijfswoning
mag alleen worden bewoond door de persoon en diens huishouden wiens huisvesting
daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is (zie de
definitie van bedrijfswoning).
Maatschappelijk
Het begrip maatschappelijke voorzieningen is zodanig geformuleerd, dat alle functies
met een maatschappelijke bestemming erbinnen vallen en het begip ook in lijn is met
andere bestemmingsplannen binnen de gemeente waar dit begrip voorkomt.
Maatschappelijk - Begraafplaats
Op de begraafplaats zijn graven toegestaan en voorzieningen ten behoeve van de
lijkbezorging. Daaronder vallen bijvoorbeeld urnenmuren en voorzieningen ten
behoeve van de uitvaart.
Tuin
De bestemming Tuin heeft een relatie met de aangrenzende woonbestemming, ten
behoeve waarvan onder voorwaarden mag worden gebouwd.
Verkeer / Verkeer - Verblijfsgebied' / Verkeer - Voet-/fietspad
Het onderscheid tussen deze bestemmingen is met name gelegen in de functie: voor
doorgaand verkeer respectievelijk voor het bestemmingsverkeer respectievelijk voor
uitsluitend voetgangers en fietsers. Ter voldoening aan het bepaalde in de Wet
geluidhinder is een beperking van het aantal rijstroken opgenomen.
Wonen
De gronden zijn bestemd voor wonen. Dit ruime begrip wordt in de specifieke
gebruiksregels beperkt. Aan huis verbonden beroepen / bedrijven (van welke
begrippen definities zijn opgenomen) zijn toegestaan als ze bestonden op het tijdstip
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan (die de definitie van 'bestaande').
Nieuwe aan huis verbonden beroepen / bedrijven zijn onder voorwaarden toegestaan
met een afwijkvergunning. Dit geldt ook voor het bewonen van de woning door twee
huishoudens, het gebruik van een bijgebouw voor bed and breakfast en voor
mantelzorg. Bij landelijke wetgeving over mantelzorg wordt pas aan de
bestemmingsplanbepaling over mantelzorg getoetst, indien de mantelzorg niet past
binnen de landelijke regelgeving. De bestemmingsplanbepaling kan dus wel
aanvullend werken aan de landelijke regelgeving over mantelzorg.
Wat de bouwregels betreft wordt gewezen op de bestaande maten-regeling in de
algemene bouwregels, die relevant is voor herbouw en uitbreidingen. Bijvoorbeeld: als
een gebouw met een te hoge goothoogte wordt verlengd, mag de verlenging dezelfde
goothoogte hebben als het oorspronkelijke gebouwd. Bij oppervlaktes ligt dat uiteraard
genuanceerder: er mag wel worden herbouwd tot dezelfde (te grote) oppervlakte, maar
de te grote oppervlakte mag niet nog verder worden uitgebreid.
Voor woningen is de regeling voor aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen het meest
relevant. De bepalingen dienen op dezelfde manier te worden uitgelegd als elders in de
gemeente waar vergelijkbare bepalingen gelden.
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Anti-dubbeltelregel
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van bebouwing te
voorkomen. Dit zou zich kunnen voordoen wanneer een deel van een bouwperceel dat
al bij de berekening van het maximale bebouwingspercentage was betrokken opnieuw
bij zo'n berekening, maar nu ten behoeve van een ander bouwperceel, wordt
betrokken.
Algemene bouwregels
Hier is de parkeernorm opgenomen. De regels zijn conform de parkeernorm uit de
bouwverordening.
Algemene gebruiksregels
Voor de redactie van de gebruiksbepaling is de algemene formulering aangehouden.
Deze gaat uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in
overeenstemming met de bestemming. In beginsel is de bestemmingsomschrijving
van de betreffende bestemming bepalend. Voor het gehele plangebied is het gebruik
(dan wel laten gebruiken) van gronden voor een seksinrichting als strijdig gebruik
aangemerkt, evenals het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning (anders
dan voor mantelzorg).
Algemene afwijkingsregels
Dit artikel bevat algemene afwijkingsregels. Het betreft dan in beginsel afwijkingen met
een beperkte impact.
Ook afwijkingen (maximaal 10%) van de in de planregels opgenomen of op de
verbeelding aangegeven afmetingen kunnen met behulp van deze algemene regel
mogelijk worden gemaakt.
Overgangs- en slotregels
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn standaardregels gesteld, die in elk
bestemmingsplan moeten worden opgenomen, zo ook regels van overgangsrecht.
Het betreft overgangsrecht van bouwwerken en overgangsrecht gebruik.
Het tijdstip dat als ijkpunt wordt aangehouden bij de toepassing van het
overgangsrecht is het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
Voor een verdere interpretatie van het overgangsrecht wordt kortheidshalve verwezen
naar de Memorie van toelichting bij het Bro.
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Hoofdstuk 6

Economische uitvoerbaarheid

Conform artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening dient een onderzoek te
worden verricht naar de uitvoerbaarheid van het plan.
Aangezien het voorliggende bestemmingsplan een actualiserend bestemmingsplan is
en er geen sprake is van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
bouwplan (artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening), hoeft er geen exploitatieplan te
worden opgesteld. Dit bestemmingsplan brengt voor de gemeente alleen de
plankosten met zich mee. Hiervoor zijn in de begroting gelden gereserveerd. De
economische uitvoerbaarheid is daarmee verzekerd.
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Hoofdstuk 7

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro wordt het ontwerpbestemmingsplan ter
beoordeling voorgelegd aan de diensten van het Rijk, de provincie en overige
instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de goede ruimtelijke ordening.

maart 2015
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1

Situering plangebied
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Watertoets
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datum
27-1-2015
dossiercode 20150127-63-10296
Samenvatting van de watertoets (normale procedure)
In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is
uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Voor algemene informatie over
de watertoets van Vechtstromen kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.vechtstromen.nl Mocht u specifieke
vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088- 220 3333. U kunt ook een
email sturen naar info@vechtstromen.nl.
Uit deze toets volgt de normale procedure.
Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

_________________________________________________________________________________________________________
Gegevens aanvrager:
Naam: Ingrid Hulshof
Adres: Postbus 337
Postcode: 8267 AC
Plaats: Kampen
E-mail: ingrid.hulshof@witpaard.nl
Telefoon: 038-4216800
Gegevens gemeente:
Naam: Losser
E-mail: h.snippert@losser.nl
Telefoon: 053 - 53 77 444

_________________________________________________________________________________________________________
Plan gegevens:
Naam plan: bestemmingsplan Beuningen
Omschrijving van het plan:
bestemmingsplan Beuningen. Dit betreft een actualiseringsplan van de kern Beuningen. Er vinden geen ontwikkelingen plaats.
Plan adresgegevens:

Adres:
Postcode:
Plaats:
Kadastraal:

_________________________________________________________________________________________________________
Ingevoerde plangegevens:

_________________________________________________________________________________________________________
Geraakte kaartlagen:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja
Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Losser.

_________________________________________________________________________________________________________
Toets vragen:
1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee
2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? nee
3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee
4) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is? nee
5) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2? nee
6) Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt? nee
7) Betreft het een algehele herziening van een bestemmingsplan? ja
8) Bedraagt het verschil tussen de hoogte van de weg en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 30 centimeter?
nee
9) Bedraagt het verschil tussen de GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) en de bovenzijde van de begane-grondvloer
minder dan 100 centimeter? nee
10) Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en huishoudelijk afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde rioolbuis? ja
Aanvullende vragen:
11) Het verharde oppervlak neemt toe met circa nee m2.
12) Hemelwater en huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via een:
- Gemengd stelsel ja

- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt geinfiltreerd)
- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater)
- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool en verbeterd gescheiden stelsel)
13) Ligt het plan in een intrekgebied van de waterwinning? nee
14) Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig? ja
15) Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken? nee
16) Vinden er in het plangebied agrarische activiteiten plaats? nee
17) Gaat er grondwater onttrokken worden binnen het plangebied (tijdelijk of permanent)? nee

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan

met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
Copyright Digitale watertoets http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
De WaterToets 2014

datum
27-1-2015
dossiercode 20150127-63-10296
Geachte heer/mevrouw Ingrid Hulshof,
U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan bestemmingsplan Beuningen door gebruik te maken van de
digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van
het watertoetsproces moet worden doorlopen. Naar aanleiding van deze digitale toets dient u zelf contact op te nemen met het
waterschap Vechtstromen via tel.nr. 088-2203333.
Watertoetsproces:
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele
proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is
geformuleerd.
Waterparagraaf:
In de waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd
worden beschreven. Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen.
Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in:
- criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze;
- criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die, voor zover van toepassing, in de waterparagraaf moeten worden
meegenomen:
- Veiligheid - Waarborgen veiligheidsniveau
- Wateroverlast - Voorkomen en/of reduceren van wateroverlast. Vergroten veerkracht watersysteem
- Verwerking hemelwater - Vasthouden, bergen, afvoeren
- Riolering - Voorkomen van het ontstaan van afvalwater. Afvalwater afvoeren naar de rwzi
- Watervoorziening - Afstemmen op de toegekende functie
- Volksgezondheid - Minimaliseren risico op watergerelateerde ziekten en plagen
- Bodemdaling (veengebieden) - Tegengaan bodemdaling en reductie functiegeschiktheid
- Grondwateroverlast - Het tegengaan van grondwateroverlast
- Oppervlaktewaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur en afstemming KRW
- Grondwaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur
- Verdroging - Bescherming karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden
- Natte natuur - Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur
Voornoemde thema's hebben niet alleen betrekking op het plangebied, maar ook op de omgeving van het plangebied.
Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden.
Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een deelstroomgebied waterneutraal te houden. Wateraspecten die niet
ruimtelijk relevant zijn, kunnen in het proces van de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld worden. Dit houdt in dat als
iets met een specifiek instrument geregeld kan worden, het niet met een ruimtelijk plan geregeld mag worden. Belangrijke
regelstellende instrumenten zijn, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, peilbesluit, gemeentelijke verordening etc.
Uitgangspunten waterschap Vechtstromen:
Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principe onderstaande beleidsregels. Deze dienen voor het plangebied
specifiek uitgewerkt te worden.
Algemeen
Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekening gehouden met de wateropgave en de eigenschappen van het
watersysteem.
- Bij het stedenbouwkundig plan moet notie worden genomen van het feit dat water van hoog naar laag stroomt. Water is
daarmee ordenend voor het plan.
- Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschap worden bezien of maatwerkoplossingen nodig en/of wenselijk
zijn.

Afvalwater
- Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijze afvalwater van keuken, wasmachine en douche en het eventuele
bedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI door middel van riolering.
Hemelwater
- De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhard oppervlak wordt afgevlakt door berging van hemelwater in
wadi's of retentievijvers met een gedoseerde afvoer.
- De maximale hoeveelheid te lozen water wordt genormeerd in l/s/ha. bij een maatgevende neerslaghoeveelheid in mm per
tijdseenheid. Binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen is de geldende normering per regio verschillend
vastgesteld.
- Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale water- of grondwatersysteem.
- Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoer van hemelwater door buizen, vanwege het
grotere risico op ongewenst lozingsgedrag en foutieve aansluitingen bij buizen.
- Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage is de beste optie, omdat hiermee zuivering, retentie en
grondwateraanvulling worden gerealiseerd.
- Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuele voorzieningen, op grotere schaal verdient de toepassing van wadi's
de voorkeur.
- Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeks regenpijp - perceelgoot - straatgoot - wadi.
- Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspel van dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceelgoten
gekozen dat het water niet in riolen onder de grond hoeft.
- Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigd hemelwater zijn regenwaterhergebruik op individuele schaal of
directe oppervlakkige afvoer naar sloten of vijvers met retentievoorzieningen op grotere schaal.
- In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuiling verdient hemelwaterafvoer via een verbeterd gescheiden
rioolstelsel met retentievijvers de voorkeur.
- Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op verontreiniging van het verhard oppervlak
en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief schoon hemelwater naar de RWZI wordt geminimaliseerd.
Grondwater
- Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water.
- Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met drainage in de openbare weg en eventueel
op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot een permanente grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied.
- De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de RWZI.
- Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen zonder kruipruimten en door kelders
waterdicht te maken.
Oppervlaktewater
- Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn de benodigde afvoercapaciteit, de streefbeelden en de
kwaliteitsdoelstellingen van het waterschap Vechtstromen leidend.
- Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geïntegreerd in het stedenbouwkundig plan, zodanig dat het water beleefbaar
is en goed te beheren.
Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
De WaterToets 2014

Regels
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Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1

Begrippen

1.1

plan
het bestemmingsplan Beuningen 2015 van de gemeente Losser;

1.2

bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0168.00BP0012BP00-0301 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3

aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangegeven, 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 dienstverlenend beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking
of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.6

aanpijling
een op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig
opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van toepassing is
op de aangepijlde gronden;

1.7

bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.8

bed and breakfast
een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening gericht op
het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. Onder een
bed and breakfast-voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in
verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of
arbeid of permanente kamerverhuur;

1.9

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;

1.10

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 of omgevingsvergunning;
2. het onder 1 bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van
het bestemmingsplan, of een andere planologische toestemming;

1.11

bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.12

bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.13

bijgebouw
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw dat gelet op de bestemming en
door zijn ligging en/of architectonische verschijningsvorm ondergeschikt is aan een op
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

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
een voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen wordt begrensd, met uitzondering van
onderbouwen, kelders en kappen; de eerste bouwlaag is de bouwlaag op de begane
grond;

1.17

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

1.18

bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;

1.19

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

1.20

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

1.21

carport
een ten hoogste door drie wanden omsloten overdekte ruimte, bestemd voor de
stalling van (motor-)voertuigen, waarbij geen sprake is van een wand aan de naar de
weg gekeerde (voor-)zijde;

1.22

dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.23

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

1.24

dienstverlening
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek rechtstreeks te woord wordt
gestaan en geholpen, waaronder een belwinkel en internetcafé;

1.25

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

1.26

gevel
een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de
buitenlucht, daaronder begrepen een dak;
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1.27

hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmeting, dan wel gelet
op de bestemming, als het belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van
aan- en uitbouwen;

1.28

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

1.29

hulpbehoevende in de zin van mantelzorgbehoevende
een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen, zoals
genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning, ondervindt bij het uitvoeren van
activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, bij het normale gebruik
van de woning, bij het verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van
medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden;

1.30

kleinschalige bedrijfsactiviteit
het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige
activiteiten, geheel of overwegend door middel van handwerk, geen detailhandel of
prostitutie zijnde, waarvan de omvang van de activiteiten zodanig is, dat het woonhuis
in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft
die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.31

maaiveld
het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land of de bovenkant van het terrein dat
een bouwwerk omgeeft;

1.32

maatschappelijke voorzieningen
educatieve, sociaalmedische, sociaalculturele en levensbeschouwelijke
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie - met
uitzondering van voorzieningen ten behoeve van gemotoriseerde en gemechaniseerde
sporten en sporten met dieren - en voorzieningen ten behoeve van openbare
dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze
voorzieningen;

1.33

mantelzorg
langdurige zorg die, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, wordt geboden
aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van
huisgenoten voor elkaar overstijgt;

1.34

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de
gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de
bestemming;

1.35

overkapping
een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts
gedeeltelijk met wanden is omgeven;

1.36

peil
1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de
hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil;

1.37

permanente bewoning
bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;
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1.38

risicovolle inrichting
een inrichting, waarvoor ofwel op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen,
ofwel op grond van het Vuurwerkbesluit vanwege de verwerking of opslag van verpakt
of onverpakt professioneel vuurwerk, al dan niet in samenhang met
consumentenvuurwerk, een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een
risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.39

seksinrichting
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of
vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden.
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een
erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een
parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.40

twee-aaneen woning
een twee-onder-een-kapwoning;

1.41

voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter
plaatse en/of de feitelijke indeling van het gebouw als voorgevel moet worden
aangemerkt;

1.42

woning
een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één
afzonderlijk huishouden;

1.43

woonhuis
een gebouw dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een
eenheid kan worden beschouwd.
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Artikel 2

Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

Gebouwen en bouwwerken
a. De afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelgrens:
vanaf de buitenwerkse gevelvlakken dan wel, indien sprake is van overstekende
daken met een overstekend gedeelte van meer dan 0,75 m, respectievelijk
overstekken van meer dan 0,75 m, vanaf de buitenrand van het overstekende
dak/de overstek, neerwaarts geprojecteerd, tot de kadastrale zijgrens van het
perceel.
b. 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.
c.

De breedte van een gebouw:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de scheidingsmuren.

d. De dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
e. De goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
f.

De inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels
(en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en
dakkapellen.

g. 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.
2.2

Ondergeschikte bouwdelen
Bij 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, erkers met ten hoogste 50% van de gevelbreedte van een hoofdgebouw,
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q.
bestemmingsgrens, dan wel de rooilijn met niet meer dan 1 m wordt overschreden
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Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Artikel 3

Bedrijf - Nutsvoorziening

3.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. op het openbare net aangesloten nutsvoorzieningen, zoals transformatorhuizen,
gasvoorzieningen en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen;
met de daar bijbehorende:
b. gebouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. erven en terreinen;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen;
f. parkeervoorzieningen;
met dien verstande dat in de bestemming niet zijn begrepen:
g. geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
h. risicovolle inrichtingen.

3.2

Bouwregels
Op de voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

3.2.1

Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m;
c. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 5 m.

3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte
niet meer dan 2,5 m bedraagt.
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Artikel 4

Bos

4.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. (hoog)opgaande afschermende beplanting;
b. bos;
c. waterlopen;
met de daar bijbehorende:
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. voet- en fietspaden;
f. voorzieningen.

4.2

Bouwregels
Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van
de bestemming worden gebouwd.

4.2.1

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

4.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m
bedraagt.
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Artikel 5

Groen

5.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. paden;
c. spelen;
d. parkeerstroken;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen;
met daar bijbehorende:
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
g. verhardingen.

5.2

Bouwregels
Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd.

5.2.1

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

5.2.2

Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte
niet meer bedraagt dan 4 m.
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Artikel 6

Horeca

6.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horecabedrijven in de categorieën I, II en III van Bijlage 1 Horecalijst;
b. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
met daar bijbehorende:
c. gebouwen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. tuinen, erven en terreinen;
f. terrassen;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen;
h. groenvoorzieningen;
i. parkeervoorzieningen.

6.2

Bouwregels
Op de voor 'Horeca' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd.

6.2.1

Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. de goothoogte bedraagt niet meer dan de aangegeven goothoogte ter plaatse van
de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’;
c. de dakhelling bedraagt niet minder dan 30º en niet meer dan 60º.

6.2.2

Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden bovendien de volgende regels:
a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' bedraagt het aantal
bedrijfswoningen niet meer dan 1;
b. de inhoud bedraagt niet meer dan 600 m3;
c. voor niet-inpandige bedrijfswoningen geldt dat de goothoogte niet meer bedraagt
dan 6 m en de dakhelling niet meer dan 60°.

6.2.3

Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen bij horecagebouw
Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen bij een horecagebouw
gelden de volgende regels:
a. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan
bedraagt niet minder dan 4 m;
b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt niet minder dan 1 m, tenzij in
de perceelgrens wordt gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt niet meer dan 100 m2;
d. de goothoogte bedraagt niet meer dan 4 m.

6.2.4

Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning
Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning
gelden de volgende regels:
a. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan
bedraagt niet minder dan 4 m;
b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt niet minder dan 1 m, tenzij in
de perceelgrens wordt gebouwd;
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c. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt niet meer dan 100 m2;
d. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m;
e. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw,
verminderd met 1 m.
6.2.5

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht bedraagt de bouwhoogte
niet meer dan 1 m;
b. in overige gevallen bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m.

6.3

Afwijken van de bouwregels

6.3.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2.4 onder
a voor het bouwen tot aan de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde
daarvan.

6.3.2

Afwegingskader
Een in 6.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de externe veiligheid;
d. de verkeersveiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f. de sociale veiligheid.
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Artikel 7

Maatschappelijk

7.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen;
met daar bijbehorende:
b. gebouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. erven en terreinen;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen;
f. parkeervoorzieningen;
g. groenvoorzieningen.

7.2

Bouwregels
Op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken
ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

7.2.1

Gebouwen
Voor het bouwen van een gebouw gelden de volgende regels:
a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. de goothoogte bedraagt:
1. niet meer dan de aangegeven maximale goothoogte ter plaatse van de
aanduiding ‘minimum goothoogte (m), ‘maximum goothoogte (m)’;
2. niet minder dan de aangegeven minimale goothoogte ter plaatse van de
aanduiding 'minimum goothoogte (m), maximum goothoogte (m)'.

7.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,5 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet
meer dan 6 m.
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Artikel 8

Maatschappelijk - Begraafplaats

8.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. begraafplaatsen en voorzieningen ten behoeve van de lijkbezorging;
b. groenvoorzieningen;
c. parkeervoorzieningen;
d. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen;
met daar bijbehorende:
e. gebouwen;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
g. verhardingen.

8.2

Bouwregels
Op de voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden mogen
uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

8.2.1

Gebouwen
Voor een gebouw gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mag niet meer dan 1 gebouw worden gebouwd;
b. de oppervlakte bedraagt niet meer dan 50 m2;
c. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m.

8.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m
bedraagt.
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Artikel 9

Tuin

9.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
b. gebouwen, erkers en ingangspartijen ten dienste van de aangrenzende
bestemming 'Wonen';
met daar bijbehorende:
c. gebouwen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. erven;
f. in- en uitritten;
g. parkeervoorzieningen.

9.2

Bouwregels
Op de voor 'Tuin' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd.

9.2.1

Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen geldt dat uitsluitend zijn toegestaan erkers,
ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen ten dienste van de aangrenzende
bestemming 'Wonen', met dien verstande dat deze (van een woonhuis
deeluitmakende) bebouwing de bouwgrens, over maximaal de halve gevelbreedte,
met niet meer dan 1,5 m mag overschrijden en:
a. de afstand tussen de bebouwing en een trottoir minimaal 3 m bedraagt;
b. de afstand tussen de bebouwing en de weg minimaal 5 m bedraagt.

9.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 1 m
bedraagt.

9.3

Afwijken van de bouwregels

9.3.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 9.2 ten
behoeve van de bouw van ten hoogste één carport bij een tot 'Wonen' bestemd
hoofdgebouw, met dien verstande dat:
a. de oppervlakte ten hoogste 20 m2 mag bedragen;
b. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen;
c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder dan 1 m mag bedragen,
tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
d. de carport ten hoogste 2 m vóór de voorgevel van het hoofdgebouw, dan wel het
verlengde daarvan, mag worden gebouwd;
e. indien de bestemming 'Tuin' grenst aan een trottoir of voetpad, de afstand tot het
trottoir of voetpad niet minder dan 3 m mag bedragen;
f. indien de bestemming 'Tuin' direct grenst aan de weg, de afstand tot de weg niet
minder dan 5 m mag bedragen.
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9.3.2

Afwegingskader
De in 9.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 10

Verkeer

10.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden;
b. parkeervoorzieningen;
waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van
het doorgaande verkeer, met daar bijbehorende:
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. werken, geen bouwwerk zijnde;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen;
f. groenvoorzieningen.

10.2

Bouwregels
Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd.

10.2.1

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

10.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte,
voorzover het geen bouwwerken betreft voor de geleiding, beveiliging en regeling van
het verkeer, niet meer dan 8,5 m bedraagt.

10.3

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt gerekend het inrichten van
wegen met meer dan 2 rijstroken.
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Artikel 11

Verkeer - Verblijfsgebied

11.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden;
b. parkeervoorzieningen;
waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op
bestemmingsverkeer, met daar bijbehorende:
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. werken, geen bouwwerken zijnde;
e. water;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen;
g. groenvoorzieningen;
h. speelvoorzieningen.

11.2

Bouwregels
Op de voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

11.2.1

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

11.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte, voor zover het
geen bouwwerken betreft voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer,
niet meer bedraagt dan 5 m.

11.3

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt gerekend het inrichten van
wegen met meer dan 2 rijstroken.
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Artikel 12

Verkeer - Voet/Fietspad

12.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Voet/Fietspad' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. voet- en fietspaden;
met daar bijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. water;
d. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen;
e. groenvoorzieningen.

12.2

Bouwregels
Op de voor 'Verkeer - Voet/Fietspad' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

12.2.1

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt de volgende regel:
a. de bouwhoogte mag niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 13

Water

13.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. water en waterberging;
b. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen;
c. groenvoorzieningen;
met daar bijbehorende:
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. werken, geen bouwwerken zijnde.

13.2

Bouwregels
Op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd.

13.2.1

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

13.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt de volgende regel:
a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 2,5 m.
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Artikel 14

Wonen

14.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf loodgieter' mede voor een loodgietersbedrijf;
met daar bijbehorende:
c. gebouwen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. tuinen en erven;
f. parkeervoorzieningen;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen.

14.2

Bouwregels
Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd.

14.2.1

Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw mag vrijstaand, twee-aaneen of aaneengebouwd worden
gebouwd, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal
woningen niet meer mag bedragen dan het aangegeven aantal;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal aaneen te bouwen
wooneenheden' het aantal aaneen te bouwen woningen niet meer mag
bedragen dan het aangegeven aantal;
c. de breedte van een vrijstaand woonhuis bedraagt niet minder dan 6 m en van
andere woonhuizen niet minder dan 5 m;
d. de afstand van een vrijstaand woonhuis en van de vrijstaande zijde van een
aaneengebouwd woonhuis tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt niet minder
dan 3 m;
e. de goothoogte bedraagt:
1. niet meer dan de aangegeven maximale goothoogte ter plaatse van de
aanduiding ‘maximum goothoogte (m), ‘maximum bouwhoogte (m)’ of de
aanduiding 'maximum goothoogte (m)';
2. niet minder dan de aangegeven minimale goothoogte ter plaatse van de
aanduiding 'minimum goothoogte (m), maximum goothoogte (m)';
f. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m;
g. de dakhelling bedraagt niet minder dan 25° en niet meer dan 60°;
h. in afwijking van het bepaalde onder a geldt voor erkers, ingangspartijen, luifels,
balkons en galerijen, over maximaal de helft van de gevelbreedte, dat de
bouwgrens met niet meer dan 1,5 m mag worden overschreden, mits:
1. de afstand tussen de bebouwing en een trottoir minimaal 3 m bedraagt;
2. de afstand tussen de bebouwing en de weg minimaal 5 m bedraagt;
3. de afstand tussen een erker en de zijdelingse perceelgrens minimaal 2 m
bedraagt;
4. de inhoud van een erker niet meer dan 50 m3 bedraagt;
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5. de hoogte van een erker, gemeten vanaf het aansluitende terrein, niet meer
dan 3,25 m bedraagt.
14.2.2

Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende
regels:
a. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan
bedraagt niet minder dan 4 m;
b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt niet minder dan 1 m, tenzij in
de perceelgrens wordt gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt niet meer dan:
1. - 50 m2 bij een in een rij aaneen gebouwd woonhuis;
- 65 m2 bij een vrijstaand of twee-aaneen gebouwd woonhuis;
2. en niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, met dien
verstande dat de oppervlakte binnen het bouwvlak, voor zover gelegen tussen
het verlengde van de zijgevels van het hoofdgebouw niet wordt meegerekend;
d. in afwijking van het bepaalde onder c mag de gezamenlijke oppervlakte ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - loodgietersbedrijf' niet meer
bedragen dan 180 m2;
e. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m, met dien verstande dat:
1. de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste 0,25 m boven de vloer
van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
2. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw niet meer dan 3 m bedraagt;
f. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen
bedraagt niet meer dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, verminderd met 1
m;
g. bij een hoofdgebouw mag ten hoogste één carport worden gebouwd met dien
verstande dat:
1. de oppervlakte ten hoogste 20 m2 mag bedragen;
2. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen;
3. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder dan 1 m mag bedragen,
tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
4. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan
niet minder dan 1 m mag bedragen.

14.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht bedraagt de bouwhoogte
niet meer dan 1 m;
b. in overige gevallen bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m.

14.3

Afwijken van de bouwregels

14.3.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 14.2.1 onder d voor het verminderen van de afstand tot 2 m;
a. 14.2.1 onder e voor het verhogen van de goothoogte van een hoofdgebouw aan
één zijde tot niet meer dan 9 m, zulks ten behoeve van een lessenaarsdak;
b. 14.2.1 onder g voor het vergroten of verkleinen van de dakhelling van
hoofdgebouwen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag
bedragen;
c. 14.2.1 onder h voor het vergroten van de breedte van een erker voor de voorgevel
van het hoofdgebouw tot twee derde van de gevelbreedte;
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d. 14.2.2 onder a voor het bouwen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw tot aan
de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;
e. 14.2.2 onder g voor het bouwen van de carport tot aan de voorgevel van het
hoofdgebouw of het verlengde daarvan;
f. 14.2.1 voor het bouwen van tuinhuisjes op het zij- of achtererf, met dien verstande
dat:
1. indien het zijerf grenst aan openbaar toegankelijk gebied, 3 m afstand dient te
worden gehouden ten opzichte van de perceelsgrens;
2. de bruto-inhoud niet meer dan 50 m³ bedraagt;
3. de hoogte, gemeten vanaf het aansluitende terrein, niet meer is dan 3 m;
4. de afstand tot de voorgevelrooilijn ten minste 3 m is;
5. de toevoeging van het gebouw niet tot gevolg mag hebben dat het
bouwperceel voor meer dan 50% is bebouwd.
14.3.2

Afwegingskader
Een in 14.3.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de externe veiligheid;
d. de verkeersveiligheid;
e. de sociale veiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

14.4

Specifieke gebruiksregels

14.4.1

Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt
van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a. het gebruik van de woning en bijgebouwen voor de uitoefening van een aan huis
verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteit, anders dan bestaande aan
huis verbonden beroepen en bestaande kleinschalige bedrijfsactiviteiten;
b. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;
c. het gebruik van de woning en bijgebouwen voor verblijfsrecreatie, met uitzondering
van een bed and breakfast in het hoofdgebouw;
d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van permanente bewoning.

14.5

Afwijken van de gebruiksregels

14.5.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 14.4.1 onder a voor een aan huis verbonden beroep of bedrijf, mits:
1. de bedrijfsmatige activiteiten geen ernstige hinder opleveren voor het
woonmilieu dan wel afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter in de buurt;
2. het uiterlijk aanzien van de woning niet wordt aangetast en er, in samenhang
daarmee, geen omgevingsvergunningsvrije reclameborden worden geplaatst;
3. het medegebruik van de woning bestemd voor de bedrijfsactiviteiten beperkt
blijft tot maximaal 30% van de inhoud van de woning en/of bijgebouwen, met
een maximum van 50 m2;
4. er geen detailhandels-, horeca- en/of prostitutieactiviteiten plaatsvinden;
5. er een directe relatie bestaat tussen het beroep en de (hoofd)bewoner van de
woning;
6. er geen onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte ontstaat;
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b. 14.4.1 onder b voor het bewonen van één woning door maximaal twee
huishoudens, mits:
1. de woning één hoofdtoegang houdt met daarachter één centrale hal van
waaruit beide woonvertrekken direct bereikbaar zijn;
2. in de woning maximaal één trap aanwezig is voor het bereiken van de eerste
verdieping;
3. er sprake is van één bouwmassa;
c. 14.4.1 onder c voor het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor een bed and
breakfast, mits:
1. de bed and breakfastvoorziening geen ernstige hinder oplevert voor het
woonmilieu, dan wel afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter in de buurt;
2. het gebruik beperkt blijft tot een vloeroppervlak van maximaal 30 m2;
3. het parkeren op eigen erf plaatsvindt;
14.5.2

Afwegingskader
Een in 14.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 15

Leiding - Brandstof

15.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen (basisbestemmingen), mede bestemd voor:
a. de aanleg, de instandhouding en bescherming van brandstoftransportleidingen;
b. een belemmeringenstrook;
met de daarbij behorende:
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15.2

Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mogen op of in deze gronden
geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met
uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming
'Leiding - Brandstof'.

15.3

Afwijken van de bouwregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 15.2 voor
het bouwen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming(en), indien:
a. de veiligheid met betrekking tot de buisleiding niet wordt geschaad;
b. geen kwetsbaar object wordt toegelaten;
c. vooraf advies is ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

15.4

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht
het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde
bestemmingen:
1.
het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend het
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en
aanleggen van drainage;
2.
het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en
andere wateren;
3.
het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m;
4.
het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 0,3 m;
5.
het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen;
6.
het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen
die dieper wortelen of kunnen wortelen dan 0,3 m;
7.
het permanent opslaan van goederen.
b. Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden,
die:
1. reeds in uitvoering zijn of vergund zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding
van dit plan;
2. het normale onderhoud betreffen.
c. De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien vooraf
advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder en er geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van
de brandstoftransportleidingen.
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Hoofdstuk 3
Artikel 16

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 17

Algemene bouwregels

17.1

Parkeer-, laad- en losruimte

17.1.1

Parkeerruimte
Indien de omvang of het gebruik van een bouwwerk daartoe aanleiding geeft, moet ten
behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn
aangebracht in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde
terrein dat bij dat bouwwerk hoort.

17.1.2

Afmetingen parkeerruimte
De in 17.1.1 bedoelde parkeerruimte moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,8 bij 5 m en ten
hoogste 3,25 m bij 6 m bedragen;
b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een
gehandicapte - voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst
- ten minste 3,5 bij 5 m bedragen.

17.1.3

Laad- en losruimte
Indien het gebruik van een bouwwerk 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 aan, in of onder dat bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde
terrein dat bij dat bouwwerk behoort.

17.1.4

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het aantal
parkeerplaatsen, de situering van de parkeerplaatsen en de situering van de laad- en
losruimte.

17.1.5

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 17.1.1 en
17.1.3:
a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op
overwegende bezwaren stuit of
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of
losruimte wordt voorzien.

17.2

Bestaande maten
In afwijking van de in de regels vermelde:
a. maximale maatvoering geldt dat indien een grotere maatvoering aanwezig is op
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan, deze grotere maatvoering
als maximum mag worden gehanteerd voor dat bouwwerk en voor uitbreidingen
van dat bouwwerk,
b. minimale maatvoering geldt dat indien een kleinere maatvoering aanwezig is op
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan, deze kleinere maatvoering
als minimum mag worden gehanteerd voor dat bouwwerk en voor uitbreidingen
van dat bouwwerk.
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Artikel 18

Algemene gebruiksregels
Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:
a. het (laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
b. het (laten) gebruiken van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning,
anders dan voor de mantelzorg die is toegestaan op basis van landelijke
regelgeving of krachtens een omgevingsvergunning.
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Artikel 19

Algemene afwijkingsregels

19.1

Afwijkingsbevoegdheid

19.1.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages;
b. de bestemmingsregels ten behoeve van een geringe aanpassing van het beloop of
het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling, indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
c. de bestemmingsregels ten behoeve van de aanpassing aan de werkelijke
afmetingen van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de
belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking gewenst
en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;
d. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot niet meer dan 10 m;
e. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van kunstwerken
en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten tot niet meer dan 40 m;
f. de bestemmingsregels het plan voor het overschrijden van de grenzen van een
bouwvlak naar de buitenzijde door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken;
3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels,
balkons en galerijen;
mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m wordt overschreden;
g. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor
plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en
lichtkappen.

19.1.2

Afwegingskader
Een in 19.1.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de milieusituatie;
d. de externe veiligheid;
e. de verkeersveiligheid;
f. de sociale veiligheid;
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 20

Algemene wijzigingsregels

20.1

Algemene wijzigingsbevoegdheid

20.1.1

Wijziging
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:
a. aanduidingen met betrekking tot de functie verwijderen of toevoegen;
b. grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en van aanduidingen zodanig
wijzigen, dat de oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer
dan 10% wordt verkleind of vergroot en de grenzen daarbij met niet meer dan 10 m
worden verschoven.

20.1.2

Afwegingskader
Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van een wijziging vindt een evenredige
belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden:
a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden
geschaad;
b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende
gronden worden geschaad;
c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de
waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de
verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is
aangetoond.
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Hoofdstuk 4

Overgangs- en slotregels

Artikel 21

Overgangsrecht bouwwerken

21.1

Bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het 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 teniet is gegaan.

21.2

Afwijken
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

21.3

Uitzondering
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.
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Artikel 22

Overgangsrecht gebruik

22.1

Gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

22.2

Strijdig gebruik
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.

22.3

Verbod
Indien het gebruik, bedoeld in eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

22.4

Uitzondering
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 23

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Beuningen 2015.

maart 2015.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1

Horecalijst
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Lijst van categorieën horecabedrijven

CATEGORIE I:
zijn vormen van horeca:
1.

die wat betreft exploitatievorm aansluiten bij winkelvoorzieningen en daarmee qua openingstijden
nagenoeg sporen en waar naast kleinere etenswaren alsmede alcoholvrije dranken worden
verstrekt, zoals een lunchroom, koffiehuis, ijssalon, broodjeszaak,croissanterie patisserie of een
crêperie;

2.

die wat betreft de exploitatievormen behoren bij en ondergeschikt zijn aan een sociaal-culturele
hoofdfunctie, zoals kerkelijke centra;

3.

waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt, die ter plaatse worden geconsumeerd, zoals een
restaurant, bistro, poffertjeszaak, pannenkoekenhuis, hotel-restaurant of pension;

4.

waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt, die deels ter plaatse worden geconsumeerd, maar
voor een belangrijk deel ook elders, zoals pizzeria’s of (afhaal)restaurants;

mogelijke effecten, komen en gaan, parkeerdruk, afval op straat.

CATEGORIE II:
zijn vormen van horeca:
1.

die wat betreft exploitatievorm aansluiten bij winkelvoorzieningen, maar qua openingstijden
daarvan afwijken in die zin, dat ze ook in (een deel) van de avonduren geopend zijn en waar naast
kleinere etenswaren in hoofdzaak alcoholvrije drank wordt verstrekt. Voorbeelden van dergelijke
voorzieningen zijn een cafetaria, snackbar of shoarmazaak;

2.

waar in hoofdzaak al dan niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Voorbeelden zijn een café,
bar, eetcafé, pub of een café-restaurant;

mogelijke effecten, komen en gaan, parkeerdruk, stankoverlast, afval op straat, afvalopslag.
CATEGORIE III:
zijn vormen van horeca waar zaalaccommodatie ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van het
organiseren van bijeenkomsten en partijen, en waar als nevenactiviteit wordt voorzien in het verstrekken
van kleine etenswaren en al dan niet alcoholhoudende dranken;
mogelijke effecten, komen en gaan, parkeerdruk, geluidsoverlast vertrekkende bezoekers.
CATEGORIE IV:
zijn vormen van horeca zoals een discotheek en een dancing met een dansvloeroppervlak groter dan 10
m² en buurthuizen;
mogelijke effecten, komen en gaan, parkeerdruk, geluidsoverlast vanuit de inrichting, geluidsoverlast
vertrekkende bezoekers, openbare orde problemen.

