
Regels 

 



2 wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte" (concept)  

Inhoudsopgave 

 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels       3 
Artikel 1  Begrippen        3 
Artikel 2  Wijze van meten       8 

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       9 
Artikel 3  Wonen         9 
Artikel 4  Waarde - Landgoed       13 

Hoofdstuk 3  Algemene regels       14 
Artikel 5  Anti-dubbeltelregel       14 
Artikel 6  Algemene gebruiksregels      15 
Artikel 7  Algemene afwijkingsregels      16 
Artikel 8  Overige regels        17 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels      18 
Artikel 9  Overgangsrecht        18 
Artikel 10  Slotregel        19 

 

Bijlagen bij regels         21 

Bijlage 1  Erfinrichtingsplan       22 

Bijlage 2  Sloopopgave Beuningerstraat 8, De Lutte    23 

 

 
 

 



wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte" (concept)  3  

Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

Het "Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte" met 
identificatienummer NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp001-0301 van de gemeente Losser. 

1.2  bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand 
.NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp001-0301; 

1.3  aan- of uitbouw 

een (functioneel) onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onderscheiden kan 
worden en dat door zijn ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm; 

1.4  aan huis verbonden beroep 

een dienstverlenend beroep dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen 
wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de 
desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de 
woonfunctie; 

1.5  aanduiding 

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

1.6  aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.7  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; 

1.8  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.9  bedrijf 

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 
verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt 
onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse 
vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan 
met de uitgeoefende handelingen; 

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 voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan, of 
een andere planologische toestemming; 
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1.11  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.12  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met dezelfde bestemming; 

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; 

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 de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.20  bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden; 

1.21  cultuurhistorische waarde 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door 
het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft 
gemaakt; 

1.22  detailhandel 

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

1.23  dienstverlendend bedrijf 

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

de aan een gebied toegekende waarden die verband houden met de samenhang van dieren en 
planten en hun leefomgeving en/of tussen dieren en planten onderling; 

1.25  erfinrichtingsplan 

plan dat aangeeft op welke wijze een nieuwe ontwikkeling binnen de bestaande erfstructuur wordt 
ingepast; tot deze inpassing behoren de situering van de opstallen en de inrichting van het erf, 
waaronder de erfbeplanting ten opzichte van het landschap; 

1.26  evenement 

een voor het publiek toegankelijke activiteit met een duur van ten hoogste veertien dagen 
aaneengesloten. Onder de duur van de activiteit wordt eveneens de periode verstaan die benodigd is 
voor het opbouwen en afbreken van de voor de activiteit benodigde voorzieningen; 

1.27  gebouw 

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

1.28  gevel 

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

1.29  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; 

1.30  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; 

1.31  kampeermiddel 

een onderkomen dat naar aard en inrichting is bedoeld voor recreatieve bewoning, maar zonder een 
met de grond verbonden constructie en zonder plaatsgebonden karakter; 

1.32  kampeerterrein 

een terrein, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd om daarop gelegenheid 
te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen; 

1.33  kantoor 

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

1.34  kelder/onderbouw 

een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder dan 
1,2 m boven het peil is gelegen; 



6 wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte" (concept)  

1.35  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; 

1.36  kleinschalig kamperen 

verblijfsrecreatie met een kleinschalig karakter, in de vorm van een kampeerterrein met maximaal 25 
kampeerplaatsen en alleen bedoeld voor kampeermiddelen; 

1.37  landgoed 

een groot stuk grond van meerdere hectares, met landerijen, tuinen en daarop vaak een of meerdere 
landhuizen, een kasteel, grote boerderij of kerk; 

1.38  landschappelijke waarde 

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare verschijningsvorm van 
dat gebied; 

1.39  maatschappelijke voorzieningen 

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve 
voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte 
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

1.40  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; 

1.41  milieusituatie 

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van scheiding 
tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet op het voorkómen 
dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of trilling; 

1.42  overkapping 

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

1.43  paardrijbak 

buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, voorzien van een zandbed en al dan niet voorzien 
van een omheining; 

1.44  peil 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg 
ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 
terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 

1.45  permanente bewoning 

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf. 

1.46  productiegebonden detailhandel 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 
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1.47  recreatiewoning 

een complex van ruimten, dat dient voor recreatief verblijf, waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf 
elders hebben; 

1.48  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; 

1.49  theeschenkerij 

gelegenheid om thee en koffie, met daaraan ondergeschikt andere niet-alcoholhoudende dranken en 
kleine versnaperingen, tegen betaling te nuttigen; 

1.50  trekkershut 

een houten blokhut met een maximale oppervlakte van 30 m2, waarvoor een vergunning ingevolge 
artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo is vereist en dat dient als periodiek verblijf voor wisselende groepen 
van recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben; er is sprake van een trekkershut indien er sprake 
is van een bedrijfsmatige exploitatie; 

1.51  verwevingsgebied 

gedeelte van een reconstructiegebied ingericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar 
hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk is, mits de ruimtelijke kwaliteit of 
functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten; 

1.52  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; 

1.53  voorgevelrooilijn 

de lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot aan de perceelsgrenzen; 

1.54  wonen 

het gehuisvest zijn in een woning; 

1.55  woning 

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

1.56  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  de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  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; 

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van da- ken en dakkapellen; 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

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

2.5  de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 

vanaf peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend; 

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk: 

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

2.7  de afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens 

tussen de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat bouwperceel 
voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst is. 

2.8  relatie 

daar waar op de verbeelding twee of meer bouwvlakken door middel van de aanduiding 'relatie' met 
elkaar zijn verbonden, gelden die bouwvlakken bij de toepassing van deze regels als één bouwvlak. 

 

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  Wonen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep of kleinschalige 
bedrijfsactiviteit, dan wel mantelzorg; 

met daarbij behorende: 

b. gebouwen; 
c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
d. tuinen, erven en terreinen; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. wegen, paden en parkeervoorzieningen; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouw en gelden de volgende regels: 

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw mag uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat ter 

plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' geen hoofdgebouw is toegestaan; 
c. het aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt ten hoogste het aantal dat is aangegeven ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'; 
d. de afstand van een bestaand hoofdgebouw ten opzichte van de weg bedraagt ten minste de 

bestaande afstand; 
e. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 3 m, dan 

wel de bestaande afstand indien deze minder is; 
f. de inhoud van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 750 m³, exclusief kelder en inclusief aan- 

en uitbouwen, of de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt; 
g. de goothoogte bedraagt ten minste 0,5 m en ten hoogste 4,5 m, dan wel de bestaande 

goothoogte indien deze meer bedraagt; 
h. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 10 m, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze 

hoger is; 
i. de dakhelling bedraagt ten minste 25° en ten hoogste 60°, dan wel de bestaande dakhelling 

indien deze meer of minder bedraagt; 
j. de toegang van buitenaf voor een kelder mag maximaal 1/3 van de gevelbreedte bedragen. 

 

3.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden 
gebouwd; 

b. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden ten minste 3 m achter de naar de 
weg(en) gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, dan wel het verlengde daarvan gebouwd; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw 
bedraagt ten hoogste 100 m² met dien verstande dat: 
1. ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' in totaal een oppervlakte aan 

bijgebouwen en overkappingen mag worden gebouwd zoals aangegeven; 
d. de goothoogte bedraagt ten hoogste 4,5 m. 

Simone van Capelle (LOSSER)
Markeren
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3.2.3  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de 
volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 
m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op erven die grenzen 
aan openbaar toegankelijk gebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten 
hoogste 1 m bedraagt; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m; 

 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

a. lid 3.2.1 sub b en worden toegestaan dat het bouwvlak met ten hoogste 10 m wordt 
overschreden; 

b. lid 3.2.1 sub d en worden toegestaan dat de afstand tot de weg wordt verkleind; 
c. lid 3.2.1 sub e en worden toegestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens wordt 

verkleind tot 0 m; 
d. lid 3.2.1 sub g en worden toegestaan dat de goothoogte wordt verhoogd tot ten hoogste 6 m; 
e. lid 3.2.1 sub i en worden toegestaan dat de dakhelling wordt verkleind tot 0o; 
f. lid 3.2.2 sub c wordt toegestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen en 

overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot een oppervlakte van ten hoogste 250 m², 
met dien verstande dat: 
1. er sprake is van eigendom van gronden ter grootte van minimaal 5.000 m² grond, direct 

aansluitend aan het bouwperceel; 
2. deze afwijkingsmogelijkheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte voor 

dieren en/of de opslag van materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van de eigen 
gronden; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden. 

 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  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 gedeelten van gebouwen voor bedrijfsdoeleinden anders dan een aan huis 
verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteit; 

b. het gebruik van gedeelten van gebouwen voor de uitoefening van een aan huis verbonden 
beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteit, indien: 
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van het woonhuis, met 

dien verstande dat één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroep-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, meer 

bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw; 
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m² bedraagt; 
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt; 
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel; 

c. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning; 
d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van permanente bewoning; 
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden 

anders dan een bed and breakfast in een hoofdgebouw; 
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de 

productiegebonden detailhandel; 
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten; 
h. de aanleg van paardrijbakken; 
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3.4.2  Voorwaardelijke verplichting landschapsmaatregelen 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik en het in 
gebruik laten nemen van nieuwe bouwwerken overeenkomstig de in 3.1 opgenomen 
bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen 
conform het in Bijlage 1 opgenomen Erfinrichtingsplan teneinde te komen tot een goede 
landschappelijke inpassing; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen nieuwe bouwwerken overeenkomstig de in 3.1 
opgenomen bestemmingsomschrijving gebruikt worden en in gebruik genomen worden onder de 
voorwaarde dat binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning 
voor de bouw van bouwwerken geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding 
van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen Erfinrichtingsplan teneinde 
te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

3.4.3  Voorwaardelijke verplichting sloop 

Tot en met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 
gebruik laten nemen van nieuwe gebouwen overeenkomstig de in 3.1 opgenomen 
bestemmingsomschrijving zonder de afgeronde sloop van de gebouwen conform de in Bijlage 2 
opgenomen sloopopgave waarbij geldt dat: 

a. binnen 12 maanden na onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan de gebouwen in de 
Bijlage 2 opgenomen sloopopgave moeten zijn gesloopt; 

b. de in Bijlage 2 opgenomen Sloopopgave moet binnen 3 maanden na de start van de bouw van 
nieuwe gebouwen zijn uitgevoerd. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

a. lid 3.4.1 sub c en worden toegestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning, mits: 
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van 

een tweede (huishouden van een) persoon; 
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere 

woningen; 
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal 

van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft; 
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen er geen toename 

van het aantal inritten naar het perceel plaatsvindt; 
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in 

die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
6. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 
b. lid 3.4.1 sub c en worden toegestaan dat een hoofdgebouw in twee afzonderlijke wooneenheden 

wordt gesplitst, mits: 
1. de inhoud van de woning minstens 1.000 m³ bedraagt; 
2. nieuwe woningen een minimale inhoud hebben van 450 m³ en elke woning minimaal 75 m² 

van de bestaande bijgebouwen krijgt toebedeeld; 
3. de karakteristieke woning wordt behouden; 

c. lid 3.4.1 sub d en worden toegestaan dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt voor tijdelijke 
bewoning door een hulpbehoevende, met als doel het verlenen van mantelzorg, mits: 
1. de hulpbehoevende een naast familielid is; 
2. de hulpbehoevendheid wordt geïndiceerd door medewerkers van de afdeling Werk, inkomen 

en zorg, team zorg; 
3. niet reeds een tweede woning of tweede zelfstandige woonruimte aanwezig is; 
4. de afstand tussen het hoofdgebouw en het mantelzorggebouw ten hoogste 20 m bedraagt; 
5. geen sprake is van een zelfstandige woonunit; 
6. voorts wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vervat in ter zake vastgstelde beleidsregel 

Manterzorgwoningen gemeente Losser. 



12 wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte" (concept)  

d. lid 3.4.1 sub e en worden toegestaan dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt voor een bed 
en breakfast, mits: 
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in 

die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkhede van omliggende 

gronden; 
e. lid 3.4.1 sub e en worden toegestaan dat een kampeerterrein voor kleinschalig kamperen op het 

bouwperceel wordt aangelegd, met dien verstande dat: 
1. er maximaal 25 kampeerplaatsen zijn toegestaan, gedurende het kampeerseizoen van 15 

maart tot en met 31 oktober; 
2. er één trekkershut met een oppervlakte van maximaal 30 m2 is toegestaan; 
3. kleinschalig kamperen niet is toegestaan in de gebieden die zijn aangeduid als 

'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied'; 
4. er ten behoeve van een zorgvuldige landschappelijke inpassing een erfinrichtingsplan, 

afgestemd op de landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan, wordt 
opgesteld. 

 Tevens kan een theeschenkerij worden toegestaan bij een kleinschalig kampeerterrein, mits: 

 de theeschenkerij in de bestaande gebouwen wordt gerealiseerd; 
 er alleen koffie, thee en alcoholvrije dranken worden geschonken; 

f. lid 3.4.1 sub h en worden toegestaan dat de gronden ten behoeve van een paardrijbak worden 
gebruikt, mits: 
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast in aansluiting op de bestaande 

bebouwing; 
2. ten hoogste één paardrijbak wordt aangelegd met een oppervlakte van maximaal 1.200 m2; 
3. de bouwhoogte van de omheiningen van paardrijbakken ten hoogste 1,8 m zal bedragen, met 

dien verstande dat de afrasteringen en omheiningen transparant zullen worden vormgegeven; 
4. de minimale afstand van 30 m wordt aangehouden tot woningen of (agrarische) bedrijven van 

anderen en overigens ook geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden; 

5. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak en overige 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 4 m en 3 m bedragen; 

6. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan landschappelijke, 
natuurlijke, geomorfologische en archeologische waarden. 

g. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4.2 indien in 
plaats van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen Erfinrichtingsplan 
andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat: 
1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen 

landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
landschappelijke waarden waarvoor de in het genoemde landschapsmaatregelen zijn 
bepaald; 

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en 
waarden. 
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Artikel 4  Waarde - Landgoed 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Landgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de cultuurhistorische en 
andere waarden en elementen, die tezamen de ruimtelijke beheerseenheid van een landgoed 
vormen. De waarden daarvan bestaan onder meer uit: 

a. de groenstructuur met lanen en paden; 
b. cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals landhuizen en bijbehorende landgoed-eigen 

bebouwing, zoals priëlen, koetshuizen en follies; 
c. waterpartijen; 
d. bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische elementen, zoals houtwallen en schaapsdriften. 

 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd ten behoeve van mede op deze 
gronden liggende bestemming(en). Hiervoor zijn de regels van toepassing van de mede op deze 
gronden liggende bestemming(en). 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten 
behoeve van mede op deze gronden liggende bestemming(en). Hiervoor zijn de regels van 
toepassing van de mede op deze gronden liggende bestemming(en). 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

a. lid 4.2.1 voor het bouwen van een gebouw met een oppervlakte van 100 m2 per landgoed, ten 
behoeve van het beheer van het landgoed. 

 

4.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan en de bestemming(en) zodanig te wijzigen dat de 
woning(en) en andere gebouwen op het landgoed en de gronden als bedoeld in lid 4.1kunnen worden 
ge- of verbouwd en gebruikt voor : 

a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. bedrijf (kantoor, ambachtelijke bedrijvigheid); 
c. kleinschalige recreatie gericht op de beleving van het landgoed; hieronder zijn recreatiewoningen 

niet begrepen; 
d. kleinschalige horecavoorziening; 
e. omzetting van landbouwgrond in natuur, ter versterking van de ecologische waarde; 
f. ruiling van de bestemming van gronden bij handhaving van de bestaande verhoudingen; mits: 

1. de rangschikking als bedoeld in het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 niet wordt 
aangetast; 

2. er een evenredige belangenafweging plaatsvindt, waarbij betrokken wordt: 
3. de mate waarin de waarden en functies van de betrokken gronden, welke het plan beoogt te 

beschermen, door de gebruiksverandering worden geschaad; 
4. de mate waarin de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de omliggende gronden 

en/of nabijgelegen agrarische gronden worden geschaad; 
5. de uitvoerbaarheid, waronder begrepen de milieutechnische toelaatbaarheid en de 

landschappelijke inpasbaarheid; 
6. de waarden, zoals genoemd in lid 4.1 niet onevenredig worden geschaad. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  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 6  Algemene gebruiksregels 

6.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, anders 
dan waar dit krachtens de bestemming of aanduiding is toegestaan; 

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting; 

c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en 
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming 
toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden; 

d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, festiviteiten, 
manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel, indien die activiteiten 
een aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten; 

e. het storten van puin en afvalstoffen; 
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen; 
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de 
oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages; 

b. de bestemmingsregels voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van zend-, ontvangst- en antennemasten, mits: 
1. de antenne niet kan worden geplaatst op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een 

hoogspanningsmast, een reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te stellen hoog 
bouwwerk; 

2. de antenne wordt geplaatst in aansluiting op grote infrastructuurlijnen; 
3. de mast radiografisch noodzakelijk is; 
4. de hoogte van een mast, inclusief antenne, ten hoogste 40 m zal bedragen; 
5. is aangetoond dat er geen ontoelaatbare verstoring van de radarsystemen van de Koninklijke 

Luchtmacht plaatsvindt; dit radarverstoringsonderzoek moet worden uitgevoerd indien de 
mast hoger is dan 85 m ten opzichte van N.A.P.; 

6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer bedraagt dan strikt noodzakelijk is voor de 
realisatie van een adequaat dekkend netwerk van voldoende capaciteit conform het 
Plaatsingsplan, zoals vastgesteld door het Rijk, de VNG en de gezamenlijke mobiele 
telefoonaanbieders; 

7. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden; 

c. het bestemmingsplan ten behoeve van (bouw)projecten voor aanleg van nieuwe en aanpassing 
van bestaande water- en groenvoorzieningen, alsmede aanpassing van bestaande 
wegvoorzieningen, mits deze kleinschalig zijn, niet samenhangen met een nieuwe planmatige 
uitbreiding en mits het karakter van de bestaande voorziening c.q. weg niet verandert; 

d. het bestemmingsplan ten behoeve van (bouw)projecten voor openbare (nuts)voorzieningen, 
religieuze voorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het wegverkeer, alsmede 
voorzieningen ten behoeve van recreatief medegebruik en natuurbeheer met een maximum 
oppervlakte van 75 m2, mits: 
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan of onevenredige hinder of beperkingen 

oplevert voor aangrenzende of nabij gelegen functies of bestemmingen; 
2. geen sprake is van onevenredige aantasting of afbreuk van natuur en landschap; 
3. naar aard en schaal past in de stedenbouwkundige structuur en omgeving; 

e. het bepaalde in de regels over de aan te houden afstand tot de zijdelingse perceelgrens en kan 
een kleine afstand worden toegestaan, mits dit geen onevenredige hinder of beperkingen oplevert 
voor aangrenzende functies of bestemmingen. 
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Artikel 8  Overige regels 

8.1  Aanvullende werking welstandscriteria 

De in het plan gebode ruimte ten aanzien van de situering en de maatvoering van bouwwerken, kan 
nader worden ingevuld door de in de Woningwet bedoelde welstandscriteria. 

8.2  Natuurtoets 

Bij toepassing van de bevoegdheid middels een omgevingsvergunning af te wijken en van 
wijzigingsbevoegdheden in dit bestemmingsplan dient voordat een omgevingsvergunning wordt 
verleend, dan wel een wijzigingsplan wordt vastgesteld, te zijn aangetoond dat op voorhand 
redelijkerwijs is te verwachten dat: 

a. een Wet natuurbescherming, indien vereist, kan worden verleend; 
b. een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, indien vereist, kan worden verleend. 

 

8.3  Landschapstoets 

Voordat voor ontwikkelingen binnen gebieden die zijn aangewezen als Nationaal Landschap: 

a. een omgevingsvergunning wordt verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan; 
b. een omgevingsvergunning wordt verleend voor werken en werkzaamheden; 
c. een wijzigingsplan wordt vastgesteld; 

dient afstemming plaats te vinden met het landschappelijk afwegingskader zoals dat vastgelegd is 
voor het Nationaal landschap en in de regionale en gemeentelijke uitwerkingsplannen. 

8.4  Parkeer-, laad- en losruimte 

8.4.1  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. 

8.4.2  Afmetingen parkeerruimte 

De in 8.4.1 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. 

8.4.3  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. 

8.4.4  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. 

8.4.5  Afwijken 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 8.4.1 en 8.4.3: 

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. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 9  Overgangsrecht 

9.1  Overgangsrecht bouwwerken 

9.1.1   

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, 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 teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan. 

9.1.2   

Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.1.1 voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 9.1.1 met maximaal 10%. 

9.1.3   

Artikel 9.1.1 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 overgangsbepalingen van dat plan. 

9.2  Overgangsrecht gebruik 

9.2.1   

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

9.2.2   

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 9.2.1, 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. 

9.2.3   

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 9.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten. 

9.2.4   

Artikel 9.2.1 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 10  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het "Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte" van de 
gemeente Losser.   
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Bijlagen bij regels 
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Bijlage 1  Erfinrichtingsplan 
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Bijlage 2  Sloopopgave Beuningerstraat 8, De Lutte  


