V oorschriften
bij bestemmingsplan Gestel buiten de Ring 2005

Bijlagen:
Bijlage 1. Lijst van bedrijfsactiviteiten
Bijlage 2. Lijst van horecaactiviteiten

Artikel 1

Begripsbepalingen

1.
het plan:
het bestemmingsplan Gest el buiten de Ring 2005 van de gemeente Eindhoven;
2.
de plankaart:
de plankaart , tekeningnummer 76510, deel uitmakend van het bestemmingsplan Gest el buiten de
Ring 2005;
3.
aanbouw:
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in
direct e verbinding st aat , welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat
in archit ect onisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
4.
aan-huis-verbonden beroep:
een dienst verlenend beroep, dat in of bij een woongebouw wordt uitgeoefend, waarbij het
woongebouw in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of
uit st raling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
5.
bebouwing:
één of meer gebouwen en/ of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
6.
bebouwingspercentage:
een op de plankaart of in de voorschrift en aangegeven percent age, dat de grootte van het deel
van het bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;
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7.
beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:
de t ot ale oppervlakt e van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q.
een (dienst verlenend) bedrijf of een dienst verlenende inst elling, inclusief opslag- en
administratieruimten en dergelijke;
8.
bestaand:
bij bouwwerken: best aand ten tijde van de t er inzage legging van het bestemmingsplan als
ontwerp
bij gebruik: best aand ten tijde van het van kracht worden van het desbet reffende
gebruiksverbod;
bij verkeersdoeleinden: de ligging van, en het aant al hoofdrijbanen ten tijde van de t er
inzagelegging van het bestemmingsplan als ontwerp;
9.
bijgebouw:
een op zichzelf st aand, al dan niet vrijst aand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan
worden van het hoofdgebouw en dat in archit ect onisch opzicht ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw;
10.
bouwen:
het plaat sen, het geheel of gedeelt elijk opricht en, vernieuwen of veranderen en het vergrot en
van een bouwwerk;
11.
bouwperceel:
een aaneengeslot en stuk grond, waarop kracht ens het plan een zelfst andige, bij elkaar
behorende bebouwing is t oegelat en;
12.
bouwvlak:
een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop
(hoofd)gebouwen zijn t oegelat en;
13.
bouwwerk:
elke const ruct ie van enige omvang van hout, st een, metaal of ander mat eriaal, welke hetzij
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect st eun vindt in of op de
grond;
14.
dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
15.
detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uit st alling ten verkoop, het
verkopen en/ of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsact ivit eit ;
16.
dienstverlenend bedrijf en/ of dienstverlenende instelling:
bedrijf of inst elling w aarvan de werkzaamheden best aan uit het verlenen van economische en
maat schappelijke dienst en aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken,
schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te st ellen bedrijven en
inrichtingen, evenw el met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinricht ing;
17.
dienstverlening:
het verlenen van economische en maat schappelijke dienst en aan derden;
18.
dienstwoning:
een woning in of bij een gebouw of op een t errein, kennelijk slecht s bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvest ing daar gelet op de bestemming van het gebouw of
het t errein noodzakelijk is;
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19.
erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunct ie, welke is gericht op het doen plaat svinden van voorst ellingen en/ of
vertoningen van porno-erot ische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en
een seksaut omat enhal;
20.
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekt e, geheel of gedeelt elijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
21.
geluidgevoelige functies:
bewoning of andere geluidsgevoelige funct ies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder c.q. het
Besluit grenswaarden binnen zones rond indust riet erreinen, het Besluit grenswaarden binnen
zones langs wegen en/ of het Besluit geluidhinder spoorwegen;
22.
geluidgevoelige gebouwen:
gebouwen welke dienen t er bewoning of ten behoeve van een andere geluidsgevoelige funct ie
als bedoeld in de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond
indust riet erreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/ of het Besluit
geluidhinder spoorwegen;
23.
geluidzoneringsplichtige inrichting:
een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het t errein van vestiging in een
bestemmingsplan een zone moet worden vast gest eld;
24.
hogere grenswaarde:
een maximale w aarde voor de geluidbelast ing, die hoger is dan de voorkeursgrensw aarde en die
in een concreet geval kan worden vast gest eld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit
grenswaarden binnen zones rond indust riet erreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones
langs wegen en/ of het Besluit geluidhinder spoorwegen;
25.
hoofdgebouw:
een gebouw dat , op een bouwperceel door zijn const ruct ie of afmetingen dan wel gelet op de
bestemming, als het belangrijkst e bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;
26.
horecabedrijf:
een bedrijf, w aar bedrijfsmatig dranken en/ of et enswaren voor gebruik t er plaat se worden
verst rekt en/ of waarin bedrijfsmatig logies wordt verst rekt , één en ander al dan niet in
combinatie met een vermaaksfunct ie, met uitzondering van een erot isch getinte vermaaksfunct ie;
27.
kantoor:
een gebouw dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en
werkzaamheden die verband houden met het doen funct ioneren van (semi)overheidsinst ellingen,
het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te st ellen inst ellingen;
28.
lijst van bedrijfsactiviteiten:
de bedrijvenlijst ontleend aan de brochure Bedrijven en Milieuzonering VNG zoals opgenomen in
bijlage 1 ("Lijst van bedrijfsact ivit eit en") behorende bij deze voorschrift en;
29.
lijst van horeca-activiteiten:
lijst met onderverdeling van horeca-act ivit eit en naar mate van mogelijke overlast voor de
omgeving zoals opgenomen in bijlage 2 ("Lijst van horeca-act ivit eit en") behorende bij deze
voorschrift en;
30.

maatschappelijke voorzieningen:
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educat ieve, medische, sociaal-medische, sociaal-cult urele en levensbeschouw elijke
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sport ieve recreat ie, voorzieningen ten
behoeve van wooneenheden voor beschermd en/ of verzorgd wonen en voorzieningen ten
behoeve van openbare dienst verlening, alsook det ailhandel, horeca en/ of dienst verlenende
bedrijven mits ondergeschikt aan en ten dienst e van de maat schappelijke voorzieningen;
31.
peil:
0.30 m boven de kruin van de weg;
32.
productiegebonden detailhandel:
det ailhandel in goederen die t er plaat se worden vervaardigd, gerepareerd en/ of t oegepast in
het product ieproces, waarbij de det ailhandelsfunct ie ondergeschikt is aan de product iefunct ie;
33.
prostitutie:
het zich beschikbaar st ellen tot het verricht en van seksuele handelingen met een ander tegen
vergoeding;
34.
risicovolle inrichting:
een inrichting bij welke ingevolge het Besluit ext erne veiligheid inrichtingen een grensw aarde,
richt w aarde voor het risico c.q. een risico-afst and moet worden aangehouden bij het in het
bestemmingsplan t oelat en van kwet sbare of beperkt kwet sbare object en (als bedoeld in het
Besluit ext erne veiligheid inrichtingen);
35.
seksinrichting:
de voor het publiek t oegankelijke beslot en ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig w as, seksuele handelingen worden verricht , of vertoningen van
erot isch/ pornografische aard plaat svinden;
onder seksinricht ing wordt in ieder geval verst aan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erot ische
massagesalon, een seksbioscoop, seksaut omat enhal, sekst heat er of een parenclub, al dan niet
in combinatie met elkaar;
36.
uitbouw:
een gebouw dat als vergrot ing van een best aande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw,
welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in
archit ect onisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
37.
verkoopvloeroppervlakte:
de voor het publiek zicht bare en t oegankelijke (beslot en) winkelruimte ten behoeve van de
det ailhandel;
38.
volkstuin
grond waarop niet-bedrijfsmatig, bij wijze van hobby, voedings- en/ of siergew assen worden
get eeld;
39.
voorkeursgrenswaarde:
de maximale w aarde voor de geluidbelast ing, zoals deze recht st reeks kan worden afgeleid uit de
Wet geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond indust riet erreinen, het Besluit
grenswaarden binnen zones langs wegen en/ of het Besluit geluidhinder spoorwegen;
40.
winkel:
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden
gebruikt voor de det ailhandel;
41.
woning:
een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvest ing van een afzonderlijk huishouden, niet
zijnde een woonwagen;
42.
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een gebouw, dat één woning omvat, dan w el t wee of meer naast elkaar en/ of geheel of
gedeelt elijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uit erlijke verschijningsvorm als
een eenheid beschouwd kan worden.
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43.
woonwagen
een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaat st op een st andplaat s en dat in zijn geheel of
in delen kan worden verplaat st .
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Artikel 2

W ijze van m eten

2.1
meetvoorschriften
Bij t oepassing van deze voorschrift en wordt als volgt gemeten:
1.
de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzicht e van het horizont ale vlak;
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 st ellen const ruct iedeel gemeten aan de zijde van de weg w aaraan het bouwwerk
is/ wordt opgericht; dakkapellen worden in dit verband buiten beschouwing gelat en;
3.
de inhoud van een bouwwerk:
t ussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/ of het hart van
de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen, gemeten vanaf peil;
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 kleine bouwonderdelen, zoals schoorst enen, ant ennes,
liftopbouwen en naar de aard daarmee gelijk te st ellen bouwonderdelen gemeten aan de zijde
van de weg w aaraan het bouwwerk is/ wordt opgericht;
5.
de oppervlakte van een bouwwerk:
t ussen de buitenwerks gevelvlakken en/ of het hart van de scheidingsmuren, nederw aart s
geproject eerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkt e bouwterrein t er plaat se van het
bouwwerk;
2.2
ondergeschikte bouwdelen
Bij de t oepassing van de bouw- en bestemmingsgrenzen worden ondergeschikt e bouwdelen,
zoals plinten, pilast ers, kozijnen, gevelversieringen, vent ilat iekanalen, schoorst enen, gevel- en
kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overst ekende daken e.d. buiten beschouwing gelat en,
mits de overschrijding van de bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen danwel de overschrijding van de
grens van de aanduiding "t e bebouwen erven" niet meer dan 1 meter bedraagt .
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Artikel 3

3.1

W oondoeleinden

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor woondoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woongebouwen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

c.
d.
e.

f.

met de daarbij behorende:
tuinen, erven en wat er;
parkeervoorzieningen, paden e.d;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
met dien verst ande dat :
de vloeroppervlakt e ten behoeve van een aan-huis-verbonden-beroep niet meer mag
bedragen dan 50 m².

3.2

Bouwvoorschriften

3.2.1. Hoofdgebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak"
worden gebouwd;
c. de maximale goothoogte en maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw: als best aand,
tenzij op de plankaart anders is aangegeven;
d. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen.
3.2.2. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die op
de plankaart zijn voorzien van de aanduiding "t e bebouwen erven";
b. de gezamenlijke oppervlakt e van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen bij een
hoofdgebouw mag per bouwperceel niet meer bedragen dan:
- 75 m² met dien verst ande dat de gezamenlijke oppervlakt e niet meer mag bedragen dan 65
% van de oppervlakt e van het bouwperceel voor zover op de plankaart aangeduid als "t e
bebouwen erven" en voor zover gelegen buiten het op de plankaart aangeduide bouwvlak;
- 100 m² bij een bouwperceel grot er dan 500 m², met dien verst ande dat de gezamenlijke
oppervlakt e niet meer mag bedragen dan 50 % van de oppervlakt e van het bouwperceel
voor zover op de plankaart aangeduid als "t e bebouwen erven" en voorzover gelegen
buiten het op de plankaart aangeduide bouwvlak;
c. de oppervlakt en van aan- en uitbouwen en bijgebouwen voorzover die binnen het op de
plankaart aangeduide "bouwvlak" zijn gebouwd, worden niet in mindering gebracht op de in
dit lid genoemde oppervlaktematen en percent ages.
d. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer dan 3,5 m
bedragen, met dien verst ande dat de goothoogte van een aan- en uitbouw en/ of bijgebouw,
niet hoger mag zijn dan de goothoogte van het hoofdgebouw, de bouwhoogte mag maximaal
4,5 m zijn.
3.2.3. Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen gelegen op gronden die gelegen zijn binnen de
op de plankaart aangegeven aanduiding "t e bebouwen erven" mag niet meer dan 2 m
bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
3.2.4.
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Burgemeest er en wethouders kunnen vrijst elling verlenen voor wat betreft de in art ikel 3.2.2
onder d genoemde goothoogte van aanbouwen en bijgebouwen, indien zulks wenselijk is uit een
oogpunt van een goede const ruct ieve en/ of bouwkundige aansluit ing van de aan-/ uitbouw of het
bijgebouw bij de hoogte van de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw.

3.2.5. Vrijstelling hoogte erf- en t erreinafscheidingen
Burgemeest er en wethouders kunnen vrijst elling verlenen voor wat betreft het bepaalde in
art ikel 3.2.3 onder a, en bepalen dat ook buiten de op de plankaart aangegeven aanduiding "t e
bebouwen erven" tot een hoogte van 2 m erf- en t erreinafscheidingen mogen worden opgericht ,
onder de volgende voorwaarden:
a. de verkeersveiligheid mag niet nadelig worden beïnvloed;
b. de stedenbouwkundige opbouw, met name bepaald door de aanliggende voorgevels van
woningen, van het st raat beeld mag niet onevenredig worden verst oord.
3.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.4

Gebruiksvoorschriften

3.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
3.4.2. Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 3.4.1 wordt in ieder geval
gerekend:
a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfst andige bewoning;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinricht ing.
3.4.3. Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeest er en wethouders kunnen vrijst elling verlenen van het bepaalde in lid 3.4.1 en
t oest aan dat in combinatie met het wonen:
de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor kleinschalige bedrijfsmatige act ivit eit en dan
w el naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te st ellen bedrijfsmatige
act ivit eit en tot een bedrijfsvloeroppervlakt e van maximaal 30 m 2 of voor een
aan-huis-verbonden beroep tot een beroepsvloeroppervlakt e van maximaal 75 m 2 , mits:
de verkeersaant rekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan ext ra
verkeersmaat regelen, waaronder ext ra parkeervoorzieningen op de openbare weg,
noodzakelijk worden;
het niet betreft geluidzoneringsplicht ige of risicovolle inrichtingen;
het niet betreft seksinricht ingen, kapsalons en/ of det ailhandel met uitzondering van
det ailhandel in t er plaat se vervaardigde en/ of bewerkte producten;
deze act ivit eit en door ten hoogste t wee personen worden uitgeoefend, w aarvan
minstens een woonachtig in het desbet reffende pand;
de act ivit eit en geen onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren.

3.4.4. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 3.4.1 indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
3.5

Procedurebepaling

Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling als bedoeld in lid 3.2.4, 3.2.5 en 3.4.3,
nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
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a.
b.
c.
d.

3.6

het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het voornemen om vrijst elling of
aanlegvergunning te verlenen.
Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 4

W oonw agenterrein

4.1
Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart voor woonwagenterrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woondoeleinden in de vorm van woonwagens en/ of woningen al dan niet in combinatie met
ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;
b. bijgebouwen;

c.
d.
4.2

met daarbij behorende:
tuinen, erven, wat er en t erreinen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Bouwvoorschriften

4.2.1. Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van woonwagens en/ of woningen gelden de volgende bepalingen:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonwagens en/ of woningen worden gebouwd danwel
geplaat st tot een maximum aant al van 5;
b. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 5 m bedragen;
c. de afst and in m 1 van elke woning c.q. woonwagen tot één zijdelingse grens van een
st andplaat s mag niet minder dan 1 m bedragen;
d. de goothoogte van een bijgebouw mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verst ande dat
de goohoogte nooit meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende
hoofdgebouw.
4.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte maximaal 2,5 m
mag bedragen.
4.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.4

Gebruiksvoorschriften

4.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
4.4.2. Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 4.4.1 wordt in ieder geval
gerekend:
a. het plaat sen van caravans;
b. het uitoefenen van enige vorm van handel en/ of bedrijf;
c. het opslaan, st ort en, lozen van bruikbare en/ of onbruikbare of alt hans aan hun
oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, st offen of producten;
d. het al dan niet voor de verkoop opslaan op opst ellen van ongebruikte en/ of gebruikte
onderdelen, samengest elde machines, voer-, vaar- of vliegtuigen c.q. onderdelen daarvan,
welke bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijke gebruik zijn onttrokken;
e. het opslaan van hout en/ of aannemersmat erialen;
f. het gebruik van bijgebouwen voor zelfst andige bewoning;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinricht ing.
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4.4.3. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 4.4.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.

4.5

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 4.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 5

5.1

Garagebox en

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor garageboxen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen voor de st alling van aut o's en andere voert uigen, alsmede voor de berging van
huisraad;

b.

5.2

met de daarbij behorende:
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

Bouwvoorschriften

5.2.1. Gebouw
De maximale bouwhoogte van een gebouw: als best aand.
5.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen geldt dat de hoogte maximaal 2 m mag bedragen.
5.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4

Gebruiksvoorschriften

5.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
5.4.2. Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 5.4.1, wordt in ieder geval
gerekend:
a. het gebruik voor zelfst andige bewoning;
b. het gebruik ten behoeve van een seksinricht ing;
c. het gebruik voor de uitoefening van enige tak van handel en/ of bedrijf.
5.4.3. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 5.4.1, indien st rikt e
t oepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet
door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.

5.5
Procedurebepaling
Bij het nemen van een beslissing omtrent een vergunning als bedoeld in lid 6.5.1 nemen
burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende twee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het voornemen om
aanlegvergunning te verlenen.
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5.6

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 5.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 6

6.1

Bedrijfsdoeleinden

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor gebouwen
ten behoeve van:
a.

c.

bedrijven genoemd in de "lijst van bedrijfsact ivit eit en" (behorende tot de cat egorieën 1
of 2) met uitzondering van geluidzoneringsplicht ige of risicovolle inrichtingen;
productiegebonden det ailhandel deel uitmakende van bedrijven vermeld onder a, met
uitzondering van det ailhandel in voedings – en genotmiddelen;
dienstwoningen en/ of woningen, voor zover best aand;

d.
e.
f.
g.
h.
i.

met de daarbij behorende:
tuinen, erven en t erreinen;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
wegen, st rat en en paden;
wat er;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b.

6.2

Bouwvoorschriften

6.2.1. Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte en de maximale goothoogte van een gebouw: als best aand;
c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.

6.2.2. (Dienst)woningen
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale goot- en bebouwingshoogte van een hoofdgebouw: als best aand;
c. de maximale dakhelling van een hoofdgebouw: als best aand.

6.2.3. Aan- en bijgebouwen bij (dienst)woningen
Voor het bouwen van aan- en bijgebouwen en uitbouwen bij een (dienst)woning gelden de
volgende bepalingen:
a. de gezamenlijke oppervlakt e van aan- en bijgebouwen mag per woning niet meer bedragen
dan 75 m 2 ;
b. de goothoogte van aan- en bijgebouwen of uitbouwen mag niet meer bedragen dan 3,5 m,
met dien verst ande dat de goothoogte van een aan- en bijgebouw of uitbouw niet meer mag
bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw.

6.2.4. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien
verst ande dat de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 m
bedragen.
6.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
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de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.4

Gebruiksvoorschriften

6.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
6.4.2. Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 6.4.1 wordt in ieder geval
gerekend:
a. het gebruik van bedrijfsgebouwen voor bewoning anders dan als dienstwoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van det ailhandel, anders dan
vermeld in lid 6.1, onder b;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinricht ing.
6.4.3. Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeest er en wethouders kunnen vrijst elling verlenen van het bepaalde in lid 6.4.1 en:
a. t evens bedrijven t oest aan, die niet voorkomen in de "lijst van bedrijfsact ivit eit en" doch die
naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te st ellen zijn met bedrijven die zijn
genoemd in "lijst van bedrijfsact ivit eit en" (onder de cat egorieën 1 en 2), mits het geen
geluidzoneringsplicht ige of risicovolle inrichtingen betreft;
b. productiegebonden det ailhandel t oest aan voor zover deel uitmakende van bedrijven
vermeld onder sub a met uitzondering van det ailhandel in voedings - en genotmiddelen.

6.4.4. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 6.4.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
6.5

Procedurebepaling

Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling als bedoeld in lid 6.4.3 nemen burgemeester
en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het voornemen om vrijst elling of
vergunning te verlenen.
6.6

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 6.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 7

7.1

Detailhandel

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor det ailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van det ailhandel, uitsluitend op de begane grond, tenzij de
det ailhandelsfunct ie op een verdieping best aand is;
b. woningen, met uitzondering van de begane grond, tenzij de woning(en) op de begane grond
best aand is/ zijn;

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
7.2

met daarbij behorende:
horecavoorzieningen voorzover noodzakelijk ten dienste van de det ailhandel, uitsluitend op
de begane grond, tenzij de horeca op een verdieping best aand is;
dienst verlenende bedrijven, uitsluitend op de begane grond, tenzij een dienst verlener op
een verdieping best aand is;
wegen en paden;
groenvoorzieningen;
wat er;
parkeervoorzieningen;
tuinen, erven en t erreinen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Bouwvoorschriften

7.2.1. Gebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte en de maximale goothoogte van een gebouw: als best aand;
c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.
7.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien
verst ande dat de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
7.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. het samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
7.4

Gebruiksvoorschriften

7.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
7.4.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 7.4.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
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7.5

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 7.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.

96

gedeelt elijk goedgekeurd best emmingsplan Gest el buit en de Ring 2005
Gemeent e Eindhoven

Artikel 8

8.1

Horecadoeleinden

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor horecadoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van horecabedrijven in ten hoogste cat egorie 1 als aangegeven in
de bij deze voorschrift en behorende "lijst van horeca-act ivit eit en", uitsluitend op de begane
grond, tenzij de horeca op een verdieping best aand is;
b. gebouwen ten behoeve van horecabedrijven in de cat egorieën 2 t/m 6 als aangegeven in de
bij deze voorschrift en behorende "lijst van horeca-act ivit eit en", uitsluitend wanneer
best aand en uitsluitend op de begane grond, tenzij de horeca op een verdieping best aand is;
c. woningen, met uitzondering van de begane grond, tenzij de woning(en) op de begane grond
best aand is/ zijn;

d.
e.
f.
g.
h.
i.
8.2

met daarbij behorende:
wegen en paden;
groenvoorzieningen;
wat er;
parkeervoorzieningen;
tuinen, erven en t erreinen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Bouwvoorschriften

8.2.1. Gebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte en de maximale goothoogte van een gebouw: als best aand;
c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.
8.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien
verst ande dat de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
8.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de sociale veiligheid;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
8.4

Gebruiksvoorschriften

8.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
8.4.2. Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeest er en wethouders kunnen vrijst elling verlenen van het bepaalde in lid 8.4.1 en
t evens horecabedrijven t oest aan die niet worden vermeld onder cat egorie 1 in de "lijst van
horeca-act ivit eit en" en/ of worden vermeld in een hogere cat egorie doch die naar de aard en de
invloed op de omgeving gelijk te st ellen zijn met de horecabedrijven die zijn genoemd onder
cat egorie 1 van de "lijst van horeca-act ivit eit en".
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8.4.3. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 8.4.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
8.5

Procedurebepaling

Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling als bedoeld in lid 8.4.2 nemen burgemeester
en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het voornemen om vrijst elling of
vergunning te verlenen.
8.6

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 8.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 9

9.1

M aatschappelijke doeleinden

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor maat schappelijke doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor
gebouwen ten behoeve van maat schappelijke voorzieningen;
met daarbij behorende:
a. horecavoorzieningen voor zover noodzakelijk ten dienste van de maat schappelijke
voorzieningen;
b. wegen en paden;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
f. tuinen, erven en t erreinen;
g. wat er;
h. nutsvoorzieningen;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.2

Bouwvoorschriften

9.2.1. Hoofdgebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte en de maximale goothoogte van een gebouw: als best aand, tenzij
op de plankaart anders is aangegeven;
c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.
9.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien
verst ande dat de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde
gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
9.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
9.4

Gebruiksvoorschriften

9.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
9.4.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 9.4.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
9.5

Aanlegvergunning
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9.5.1.

Aanlegvergunningvereist e

Op het p erceleel behorende bij het adres:
Ÿ Schubert laan 106 (RK Kerk van de HH Hart en)
zoals eveneens weergegeven op de plankaart met de aanduiding 'Waardevol pand', is het
verboden om zonder of in afwijking van een schrift elijke vergunning van burgemeester en
wethouders (aanlegvergunning) over te gaan tot gehele of gedeelt elijke sloop van opst allen.
9.5.2.

Uitzondering aanlegvergunningvereist e

Geen aanlegvergunning als bedoeld in lid 9.5.1 is vereist voor werken en werkzaamheden die
behoren tot normaal onderhoud, gebruik en beheer.
9.5.3.

Crit eria aanlegvergunningvereist e

Een aanlegvergunning wordt slecht s verleend indien de ruimtelijke en visuele karakt erist iek van
de gronden en de gebouwde omgeving niet in onevenredige mate wordt aanget ast .

9.6

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 9.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.

Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant d.d. 27 november 2007:
9.7

(nieuw) Aanlegvergunningstelsel

9.7.1. Aanlegvergunningvereist e
Het is verboden om het pand gelegen aan Schubert laan 106 in Eindhoven zonder of in afwijking
van een schrift elijke vergunning van burgemeester en wethouders geheel of gedeelt elijk te
slopen.
9.7.2. Uitzondering aanlegvergunningvereist e
Geen aanlegvergunning als onder lid 9.7.1. bedoeld is vereist voor:
a. werken en werkzaamheden die behoren tot het normale onderhoud, gebruik en beheer;
b. werken en werkzaamheden w aarvoor ten tijde van het van kracht worden van het
bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend;
c. werken en werkzaamheden welke ten tijde van het van kracht worden van het
bestemmingsplan in uitvoering waren.
9.7.3. Crit eria aanlegvergunningvereist e
De werken en werkzaamheden als vermeld onder lid 9.7.1 zijn slecht s t oelaat baar indien door
die werken en werkzaamheden dan w el door de daarvan, hetzij direct , hetzij indirect te
verw acht en gevolgen, geen onevenredige aant ast ing van de cult uurhist orische waarden
ont st aan of kunnen ont st aan.
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Artikel 10

10.1

Centrum doeleinden

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor centrumdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van det ailhandel, uitsluitend op de begane grond, tenzij de
det ailhandelsfunct ie op een bovenverdieping best aand is;
b. horecabedrijven in ten hoogste cat egorie 1 als aangegeven in de bij deze voorschrift en
behorende "lijst van horeca-act ivit eit en", tenzij er een best aand horecabedrijf aanwezig is
in een andere cat egorie van genoemde lijst . Voorts uitsluitend op de begane grond, tenzij de
horecafunct ie op een bovenverdieping best aand is;
c. dienst verlenende bedrijven en/ of dienst verlenende inst ellingen, uitsluitend op de begane
grond, tenzij de de dienst verlener op een verdieping best aand is;
d. maat schappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond, tenzij de maat schappelijke
voorziening op een bovenverdieping best aand is;
e. woningen, met uitzondering van de begane grond, tenzij de woning(en) op de begane grond
best aand is/ zijn;

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

met daarbij behorende:
parkeervoorzieningen;
wegen en paden;
wat er;
groenvoorzieningen;
tuinen en erven;
nutsvoorzieningen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10.2

Bouwvoorschriften

10.2.1. Gebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte en de maximale goothoogte van een gebouw: als best aand;
c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.
10.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien
verst ande dat de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
10.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
10.4

Gebruiksvoorschriften

10.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
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10.4.2. Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 10.4.1 wordt in ieder geval
gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinricht ing.
10.4.3. Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeest er en wethouders kunnen vrijst elling verlenen van het bepaalde in lid 10.4.1 en
t evens horecabedrijven t oest aan die niet worden vermeld onder cat egorie 1 in de "lijst van
horeca-act ivit eit en" en/ of worden vermeld in een hogere cat egorie doch die naar de aard en de
invloed op de omgeving gelijk te st ellen zijn met de horecabedrijven die zijn genoemd onder
cat egorie 1 van de "lijst van horeca-act ivit eit en".
10.4.4. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 10.4.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.

10.5

Procedurebepaling

Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling als bedoeld in lid 10.4.3 nemen
burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het voornemen om vrijst elling of
vergunning te verlenen.
10.6

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 10.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 11

Gem engde doeleinden

11.1
Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart voor gemengde doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van:
1. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep,
uitsluitend voor zover best aand;
2. maat schappelijke voorzieningen;
3. dienst verlenende bedrijven en/ of inst ellingen;
4. bedrijven, genoemd in de "lijst van bedrijfsact ivit eit en" behorende tot de cat egorieën 1 en
2 met uitzondering van geluidszoneringsplicht ige inrichtingen en risicovolle
inrichtingen;
5. det ailhandel, voor zover best aand;
6. kantoren;|

b.
c.
d.
e.
f.
g.

met de daarbijbehorende :
wegen en paden;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
tuinen, erven en t erreinen;
wat er;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11.2
Bouwvoorschriften
gebouwen ten behoeve van:
1. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep;
2. maat schappelijke voorzieningen;
3. dienst verlenende bedrijven en/ of inst ellingen;
4. bedrijven, genoemd in de "lijst van bedrijfsact ivit eit en" behorende tot de cat egorieën 1 en
2 met uitzondering van geluidszoneringsplicht ige inrichtingen en risicovolle inrichtingen;
5. det ailhandel;
6. kantoren;|

met de daarbijbehorende :
11.2.1. Gebouwen
Voor het bouwen van de in lid 11.1 genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte en de maximale goothoogte van een gebouw: als best aand, tenzij
op de plankaart anders is aangegeven;
c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.
11.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien
verst ande dat de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
11.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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11.4

Gebruiksvoorschriften

11.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
11.4.2. Strijdig gebruik
Tot een gebruik strijd met deze bestemming zoals bedoeld in lid 11.4.1 wordt in ieder geval
gerekend:
a. het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van een seksinricht ing;
b. het gebruik van bijgebouwen bij de best aande woningen voor zelfst andige bewoning;
11.4.3. Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeest er en wethouders kunnen vrijst elling verlenen van het bepaalde in lid 11.4.1, en
t oest aan, dat t evens bedrijven, die niet voorkomen in de "lijst van bedrijfsact ivit eit en" of op
grond van deze st aat niet zijn t oegest aan doch die naar de aard en de invloed op de omgeving
gelijk te st ellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in "lijst van bedrijfsact ivit eit en" onder de
cat egorieën 1 en 2, mits het geen geluidszoneringsplicht ige of risicovolle inrichtingen betreft.
11.4.4. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 11.4.1,indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
11.5

Procedurebepaling

Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling als bedoeld in lid 11.4.3 nemen
burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek tot vrijst elling ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het voornemen om vrijst elling of
vergunning te verlenen.
11.6

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 11.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 12

12.1

Kantoren

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor kantoren aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van kantoren;

b.
c.
d.
e.
f.

met daarbij behorende:
wegen en paden;
groenvoorzieningen;
parkeervoorzieningen;
tuinen erven en t erreinen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12.2

Bouwvoorschriften

12.2.1. Gebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte en de maximale goothoogte van een gebouw: als best aand, tenzij
op de plankaart anders is aangegeven;
c. het bebouwingspercentage mag ten hoogste 100 bedragen, tenzij op de plankaart anders is
aangegeven.
12.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen, voor zover gelegen buiten het bouwvlak, mag
niet meer dan 2 m bedragen, met dien verst ande dat de hoogte van erf- en
t erreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet
meer dan 1 m mag bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
12.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. sociale veiligheid;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
12.4

Gebruiksvoorschriften

12.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
12.4.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 12.4.1 indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
12.5

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 12.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
1a, onder 2 o , van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 13

13.1

Dienstverlening

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor dienst verlening aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van dienst verlenende bedrijven, uitsluitend op de begane grond,
tenzij de dienst verlener op een verdieping best aand is;
b. woningen, met uitzondering van de begane grond, tenzij de woning(en) op de begane grond
best aand is/ zijn;

c.
d.
e.
f.
g.

met daarbij behorende:
wegen en paden;
groenvoorzieningen;
parkeervoorzieningen;
tuinen, erven en t erreinen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13.2

Bouwvoorschriften

13.2.1. Gebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte en de maximale goothoogte van een gebouw: als best aand;
c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.
13.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien
verst ande dat de hoogte van erf- en t erreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
13.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
13.4

Gebruiksvoorschriften

13.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
13.4.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 13.4.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.

13.5
Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde in lid 13.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 14

14.1

V erkeersdoeleinden

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn, met handhaving van het
best aande wegprofiel, bestemd voor:
a. wegen en st rat en;
b. voet - en rijwielpaden;
waarbij gest reefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het
doorgaande verkeer;

c.
d.
e.
f.
g.
h.

met daarbij behorende:
parkeervoorzieningen;
geluidwerende voorzieningen;
groenvoorzieningen;
wat er;
leidingen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2

Bouwvoorschriften

14.2.1. Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
14.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen geldt dat de hoogte van bouwwerken niet meer dan 10 m mag bedragen.
14.3

Gebruiksvoorschriften

14.3.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
14.3.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 14.3.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.

14.4

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 14.3.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 15

15.1

V erkeers- en verblijfsdoeleinden

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verkeers - en verblijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. woonstraten;
b. pleinen;
c. paden;

d.
e.
f.
g.
h.
i.

met daarbij behorende:
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
speelvoorzieningen;
wat er;
leidingen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15.2

Bouwvoorschriften

15.2.1. Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
15.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen geldt dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 10
m mag bedragen.
15.3

Gebruiksvoorschriften

15.3.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
15.3.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 15.3.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.

15.4

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 15.3.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 16

16.1

V erkooppunt van m otorbrandstoffen

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verkooppunt van motorbrandstoffen zijn bestemd voor:
a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG (tenzij ten tijde van het
van kracht worden van dit plan reeds LPG wordt verkocht en de doorzet niet meer dan 1.000
m³ op jaarbasis bedraagt ), met bijbehorend det ailhandelsverkooppunt en overige
bijbehorende voorzieningen;
b. open t erreinen, waaronder begrepen parkeergelegenheid;
c. leidingen;
d. wat er;
e. geluidwerende voorzieningen;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
16.2

Bouwvoorschriften

16.2.1. Gebouwen
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide "bouwvlak" worden
gebouwd;
b. de maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw: als best aand;
16.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m, met
uitzondering van reclamezuilen w aarvan de hoogte niet meer dan 15 m mag bedragen en een
overkapping w aarvan de hoogte niet meer dan 5.50 m mag bedragen;

16.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
16.4

Gebruiksvoorschriften

16.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
16.4.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 16.4.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.

16.5

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 16.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 17

17.1

Nutsdoeleinden

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor nutsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van nutsdoeleinden, zoals transformatorgebouwen, masten ten
behoeve van communicatie, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening en naar de aard
daarmee gelijk te st ellen gebouwen;

b.
c.
d.

met daarbij behorende:
ontsluitingswegen;
t erreinen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2

Bouwvoorschriften

17.2.1. Gebouwen
Voor het bouwen geldt dat de hoogte van een gebouw niet meer dan 5 m mag bedragen.
17.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
De maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 4 m.
17.3

Gebruiksvoorschriften

17.3.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
17.3.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 17.3.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.

17.4

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 17.3.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 18

18.1

Groenvoorzieningen

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. paden;
d. geluidwerende voorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
f. wat erlopen, waterpartijen en waterberging;

g.
h.
i.
j.

met daarbij behorende:
verhardingen;
leidingen;
parkeervoorzieningen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

18.2

Bouwvoorschriften

18.2.1. Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
18.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen geldt dat de hoogte niet meer dan 4 m mag bedragen.
18.3

Gebruiksvoorschriften

18.3.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
18.3.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 18.3.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
18.4

Aanlegvergunning

18.4.1. Aanlegvergunningvereist e
Het is verboden op de gronden die zijn voorzien van de bestemming "Groenvoorzieningen",
zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning)
de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden en/ of anderszins ingrijpend
wijzigen van de bodemstructuur;
b. het graven en dempen van waterpartijen en watergangen;
c. het aanleggen van drainage;
d. het aanbrengen van ondergrondse t ransport -, energie- of telecommunicatieleidingen en de
daarmee verband houdende const ruct ies, inst allat ies en apparat uur;
e. het uit voeren van grondbewerkingen dieper dan 50 cm, behalve indien deze in het kader
van onderzoek naar mogelijke hist orische vindplaat sen worden uitgevoerd.
18.4.2. Uitzondering aanlegvergunningvereist e
Geen aanlegvergunning als bedoeld in lid 18.4.1 is vereist voor:
a. werken en werkzaamheden die behoren bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
b. werken en werkzaamheden w aarvoor ten tijde van het van kracht worden van het
bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend;
c. werken en werkzaamheden welke ten tijde van het van kracht worden van het
bestemmingsplan in uitvoering waren.
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18.4.3. Crit eria verlening aanlegvergunning
Een aanlegvergunning wordt slecht s verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan
aan potentieel aanwezige archeologische waarden.
18.5

Procedurebepaling

Bij het nemen van een beslissing omtrent een vergunning als bedoeld in lid 18.4.1 nemen
burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het voornemen om
aanlegvergunning te verlenen.
18.6

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 18.3.1 of lid 18.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in
de zin van art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 19

19.1

Begraafplaats

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor begraafplaat s aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het bewaren van st offelijke rest en;
b. het oprichten en instandhouden van grafmonumenten
c. gebouwen en bouwwerken ten dienste van de begraafplaat s;

d.
e.
f.
g.
h.

met daarbij behorende:
ontsluitingswegen;
parkeervoorzieningen
groenvoorzieningen;
wat er;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

19.2

Bouwvoorschriften

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. niet meer dan 100 m² van de voor begraafplaat s bestemde gronden mag worden bebouwd;
b. de bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m:
c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m met
uitzondering van verlicht ingsarmat uren en vlaggenmast en w aarvan de hoogte niet meer
dan 9 meter mag bedragen;
d. het bepaalde sub c is niet van t oepassing op bouwwerken die een werk van openbare kunst
vormen.
19.3

Gebruiksvoorschriften

19.3.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
19.3.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 19.3.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
19.4

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 19.3.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 20 V olk stu in en

20.1

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor volkst uinen aangewezen gronden zijn bestemd voor volkst uinen;
met
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

daarbij behorende
wegen en paden;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
wat erlopen en water(partijen);
nutsvoorzieningen;
leidingen;
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20.2

Bouwvoorschriften

20.2.1. Gebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. per p erceel mag ten hoogste één kas en/ of één gebouw ten behoeve van opslag worden
gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakt e van gebouwen mag per p erceel niet meer dan 10 m² bedragen;
c. de hoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen.
20.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen geldt dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2 m
mag bedragen.
20.3

Nadere eisen

Burgemeest er en wethouders kunnen nadere eisen st ellen aan de plaat s en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend st raat - en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
20.4

Gebruiksvoorschriften

20.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
20.4.2. Strijdig gebruik
Tot gebruik van strijdig met de bestemming, zoals bedoeld in lid 20.4.1 wordt in ieder geval
gerekend het gebruik van gebouwen voor nacht verblijf.
20.4.3. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 20.4.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.

20.5

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 20.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 21 W ater

21.1

Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor wat er aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. wat erlopen;
met de daarbij behorende:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/ of duikers.
21.2

Bouwvoorschriften

21.2.1. Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
21.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen geldt dat de hoogte niet meer dan 4 m mag bedragen.
21.3

Gebruiksvoorschriften

21.3.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te lat en gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
21.3.2. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik
Burgemeest er en wethouders verlenen vrijst elling van het bepaalde in lid 21.3.1, indien st rikt e
t oepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerecht vaardigd.
21.4

Aanlegvergunning

21.4.1. Aanlegvergunningvereist e
Het is verboden zonder of in afwijking van een schrift elijke vergunning van burgemeester en
wethouders de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:
a. het dempen van wat er;
b. het vergraven van oevers;
c. het verleggen van wat er;
d. het herprofileren van wat erlopen.
21.4.2. Uitzondering aanlegvergunningvereist e
Het in lid 21.4.1 vervat t e verbod is niet van t oepassing op werken en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud bet reffen;
b. de aanleg van ecologische oevers betreft;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
21.4.3. Crit eria verlening aanlegvergunning
De in lid 21.4.1 genoemde vergunning kan slecht s worden verleend indien er geen sprake is van
een onevenredige aant ast ing van de waterhuishoudkundige situatie met betrekking tot de
waterkwantiteit en de waterkwaliteit.
21.4.4. Advies
Burgemeest er en wethouders verlenen de vergunning slecht s nadat advies is ingewonnen bij de
wat erbeheerder met betrekking tot de vraag of door de ingreep het waterhuishoudkundig belang
niet onevenredig wordt aanget ast .
21.5

Procedurebepaling

Bij het nemen van een beslissing omtrent een vergunning als bedoeld in lid 21.4.1 nemen
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burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het voornemen om
aanlegvergunning te verlenen.
21.6

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 21.3.1 en lid 21.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit
in de zin van art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 22 Archeologisch w aardevol terrein

22.1
Bestemmingsvoorschrift
De op de plankaart als dubbelbestemming 'Archeologisch w aardevol t errein' aangewezen
gronden zijn, naast de voor de aldaar voorkomende onderliggende basisbestemming, t evens
bestemd voor de bescherming en veiligst elling van de op en/ of in deze gronden voorkomende
archeologische waarden;

22.2

Bouwvoorschriften

22.2.1. Bouwverbod
Op de voor archeologisch w aardevol t errein aangewezen gronden is het niet t oegest aan om te
bouwen, met uitzondering van:
a. ver-/ nieuwbouw van best aande gebouwen waarbij de best aande oppervakt e van het
gebouw, gelegen op minder dan 1 meter boven peil, in generlei opzicht wordt vergroot of
veranderd; onder verbouwen wordt hier verst aan het bouwkundig veranderen van (een
deel) van het gebouw en/ of (een van) de daart oe behorende gevels; onder nieuwbouw
wordt hier verst aan het geheel of nagenoeg geheel vernieuwen van een gebouw, waarbij de
situering, bouwhoogte en bouwmassa geheel of nagenoeg geheel overeenkomen met het
gesloopt e gebouw;
b. de bouw van een bijgebouw bij een woning of de uitbreiding van een best aande woning
conform de in de basisbestemming voorgeschreven bebouwingsregeling.

22.2.2. Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeest er en wethouders zijn voort s bevoegd vrijst elling te verlenen van de
verbodsbepaling in lid 22.2.1 voor het bouwen van gebouwen, aan- en uitbouwen en
bijgebouwen alsmede bouwwerken geen gebouwen zijnde mits:
a.
b.
c.

dit in overeenstemming met de basisbestemming is;
geen verst oring van de archeologische waarden plaat svindt ;
aan de bouwvergunning de volgende voorschrift en worden verbonden:
1. de verplicht ing tot het t reffen van t echnische maat regelen waardoor archeologische
rest en in de bodem kunnen worden behouden; en/ of,
2. de verplicht ing tot het doen van opgravingen; en/ of,
3. de verplicht ing de oprichting van het bouwwerk te lat en begeleiden door een deskundige
op het t errein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester
en wethouders bij de vergunning te st ellen kw alificat ies.

22.3

Aanlegvergunning

22.3.1. Aanlegvergunningvereist e
Het is verboden om zonder of in afwijking van een schrift elijke vergunning van burgemeester en
wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het ontgronden, afgraven, ophogen of egaliseren van gronden en/ of anderszins ingrijpend
wijzigen van de bodemstructuur;
b. het graven en dempen van waterpartijen en watergangen;
c. het aanleggen van drainage;
d. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse t ransport -, energie, telecommunicatie
of drainageleidingen en daarmee verband houdende const ruct ies, inst allat ie of apparat uur;
e. het uit voeren van grondbewerkingen dieper dan 50 cm, behalve indien deze in het kader
van onderzoek naar mogelijke hist orische vindplaat sen wordt uit gevoerd.

22.3.2. Uitzonderingen op aanlegvergunningvereist e
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Het in lid 22.3.1 vervat t e verbod is niet van t oepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. van ondergeschikt e bet ekenis zijn dan w el behoren tot het normale onderhoud;
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gericht e beheer of gebruik van de
grond;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

22.3.3. Crit eria voor aanlegvergunning
De werken en werkzaamheden als vermeld in lid 22.3.1 zijn slecht s t oelaat baar indien door die
werken of werkzaamheden dan w el door de daarvan hetzij direct , hetzij indirect te verw acht en
gevolgen geen onevenredige aant ast ing van de archeologische waarden ont st aan of kunnen
ont st aan.

22.4
Procedurebepaling
a. Alvorens te beslissen omtrent vrijst elling als vermeld in lid 22.2.2 of een aanlegvergunning
als vermeld in lid 22.3.1 wordt advies ingewonnen bij de gemeentelijke archeoloog;
b. bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling en/ of aanlegvergunning als bedoeld in
dit art ikel nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
c. het ontwerpbesluit alsmede het verzoek om vrijst elling en/ of aanlegvergunning met
bijbehorende stukken liggen gedurende t wee weken t er inzage;
d. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
e. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
f. gedurende de onder c genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.

22.5
Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde in lid 22.2.1 en lid 22.3.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit
in de zin van art ikel 1a, onder 2° , van de Wet op de Economische delict en .
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Artikel 23 N atuurw aarden

23.1
Bestemmingsvoorschrift
De op de plankaart als dubbelbestemming 'Nat uurwaarden' aangewezen gronden zijn, naast de
voor de aldaar voorkomende onderliggende basisbestemming, t evens bestemd voor de
instandhouding en aanleg van natte en/ of droge nat uurlijke waarden.

23.2

Bouwvoorschriften

23.2.1. Bouwverbod
Op de gronden met de dubbelbestemming 'Nat uurwaarden' is het niet t oegest aan om te bouwen.

23.2.2. Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeest er en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aant ast ing plaat svindt van de
aanwezige natuurkundige waarden, vrijst elling verlenen van het bepaalde in lid 23.2.1 en
t oest aan dat bouwwerken worden opgericht ten behoeve van de op deze gronden liggende
basisbestemmingen. Bij het bouwen zijn de voorschrift en van de bet reffende basisbestemmingen
van t oepassing.

23.3
Procedurebepaling
Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling als vermeld in lid 23.2.2 nemen
burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek om vrijst elling ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het verzoek om vrijst elling.
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Artikel 24 Boringsvrije zone

24.1
Betemmingsvoorschrift
De op de plankaart als dubbelbestemming 'Boringsvrije zone' aangewezen gronden zijn, naast de
voor de aldaar voorkomende onderliggende basisbestemming, t evens bestemd t er bescherming
van het aanwezige grondwater.

24.2
Bouwvoorschriften
Behoudens de bouwvoorschrift en zoals deze gelden binnen de onderliggende
basisbestemmingen, is het verboden ondergrondse gebouwen op te richt en dieper dan 10 meter
onder het maaiveld.

24.3

Aanlegvergunning

24.3.1. Aanlegvergunningvereist e
Het is verboden om zonder schrift elijke vergunning van burgmeester en wethouders
(aanlegvergunning) grondboringen dieper dan 10 meter uit te voeren in de gronden met de
dubbelbestemming 'Boringsvrije zone'.
24.3.2. Crit eria voor verlening aanlegvergunning
Burgemeest er en wethouders verlenen een vergunning als bedoeld in lid 24.3.1 enkel indien van
Gedeput eerde Staten van de provincie Noord-Brabant een verklaring van geen bezw aar is
ontvangen.
24.4
Procedurebepaling
Bij het nemen van een beslissing omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in 24.3.1 nemen
burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
1. het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
2. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
3. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
4. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.

24.5
Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde in lid 24.3.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2° , van de Wet op de Economische delict en .

gedeelt elijk goedgekeurd best emmingsplan Gest el buit en de Ring 2005
Gemeent e Eindhoven

121

Artikel 25 Geluidszone industrie

25.1
Bestemmingsvoorschrift
De op de plankaart als dubbelbestemming 'Geluidszone industrie' aangewezen gronden zijn,
naast de voor de aldaar voorkomende onderliggende basisbestemming, t evens bestemd voor de
geluidszone behorende bij indust riet errein De Hurk.

25.2

Bouwvoorschriften

25.2.1. Bouwverbod
In afwijking van het bepaalde in de basisbestemmingen mogen binnen de op de plankaart als
'Geluidszone industrie' aangegeven gronden geen bouwwerken worden gebouwd ten behoeve
van geluidsgevoelige funct ies, met uitzondering van:
a. ver-/ nieuwbouw van best aande gebouwen waarbij de best aande oppervlakt e van het
gebouw, in generlei opzicht wordt vergroot of veranderd; onder verbouwen wordt hier
verst aan het bouwkundig veranderen van (een deel) van het gebouw en/ of (een van) de
daart oe behorende gevels; onder nieuwbouw wordt hier verst aan het geheel of nagenoeg
geheel vernieuwen van een gebouw, waarbij de situering, bouwhoogte en bouwmassa
geheel of nagenoeg geheel overeenkomen met het gesloopt e gebouw;
b. de bouw van een bijgebouw bij een woning of de uitbreiding van een best aande woning
conform de in de basisbestemming voorgeschreven bebouwingsregeling.

25.2.2. Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeest er en wethouders zijn voort s bevoegd vrijst elling te verlenen van de
verbodsbepaling in lid 25.2.1 voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van geluidsgevoelige
funct ies, mits:
a. is, of kan worden, voldaan aan de wettelijke voorkeursgrensw aarde als bedoeld in de Wet
geluidhinder;
b. ontheffing van de voorkeursgrensw aarde is verleend.

25.3
Procedurebepaling
Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling als vermeld in lid 25.2.2 nemen
burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek om vrijst elling ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het verzoek om vrijst elling.

25.4
Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde in lid 25.2.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2° , van de Wet op de Economische delict en .
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Artikel 26 Leidingen

26.1
Bestemmingsvoorschrift
De op de plankaart als dubbelbestemming leidingen aangewezen gronden zijn, naast de voor de
aldaar voorkomende onderliggende basisbestemming t evens bestemd voor:
1. ondergrondse hoogspanningsleiding 150 kV;
2. energiest raat

3.

met daarbij behorende:
bouwwerken geen gebouw zijnde.

26.2
Bouwvoorschriften
Op of in deze dubbelbestemming begrepen gronden zijn uitsluitend t oegest aan bouwwerken ten
dienste van de leidingen.

26.3
Vrijstelling bouwvoorschriften
Burgemeest er en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aant ast ing plaat svindt van het
doelmatig funct ioneren van de leiding, vrijst elling verlenen van het bepaalde in lid 26.2 en
t oest aan dat bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende basisbestemmingen
worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de bet reffende leidingbeheerder. Bij
het bouwen zijn de voorschrift en van de bet reffende basisbestemming van t oepassing.

26.4

Aanlegvergunning

26.4.1. Aanlegvergunningvereist e
Het is verboden op de voor dubbelbestemming leidingen aangewezen gronden t er plaat se van
de hoogspanningsleiding zonder of in afwijking van een schrift elijke vergunning van
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken en werkzaamheden uit
te voeren:
1. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;
2. het aanbrengen van bovengrondse const ruct ies, inst allat ies of apparat uur hoger dan 2,5 m;
3. het opslaan van mat erialen of st offen, die onder bepaalde omstandigheden gevaar van
brand of explosie kunnen opleveren;
4. het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld
of weghoogte.

26.4.2. Uitzondering op het vergunningvereist e
Het onder 26.4.1 vervat t e verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
1. w aarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning
is verleend;
2. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
3. welke bet reffen het normale onderhoud van leidingen.

26.4.3. Crit eria voor verlenen aanlegvergunning
De onder 26.4.1 wordt slecht s verleend, indien door de genoemde werken en werkzaamheden
geen veiligheidsrisico's ont st aan en de bet reffende leiding niet wordt aanget ast ; dienaangaande
vragen burgemeester en wethouders advies van de bet reffende leidingbeheerder.

26.5
Procedurebepaling
Bij het nemen van een beslissing omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in 26.4.1 nemen
burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
1. het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende t wee weken t er inzage;
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2.
3.
4.

van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.

26.6
Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde in lid 26.4.1 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2° , van de Wet op de Economische delict en .
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Artikel 27 Anti-dubbeltelbepaling
Geen bouwwerk of complex van bouwwerken mag worden gebouwd, indien daardoor een ander
bouwwerk of complex van bouwwerken met het daarbij behorende bouwperceel, hetzij niet
langer zou blijven voldoen aan, hetzij in grot ere mate zou gaan afwijken van het plan.

gedeelt elijk goedgekeurd best emmingsplan Gest el buit en de Ring 2005
Gemeent e Eindhoven

125

Artikel 28 Uitslu itin g aanvullende w erkin g Bouw verordening
De voorschrift en van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gest elde in art ikel 9, lid 2, van de
Woningwet buiten t oepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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de richt lijnen voor de verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen;
de bereikbaarheid van gebouwen voor w egverkeer;
de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapt en;
het bouwen bij hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen;
de ruimte t ussen bouwwerken.
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Artikel 29 Algem ene vrijstellingsbevoegdheid

29.1

Vrijstelling

Burgemeest er en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
st raat - en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijst elling verlenen van:
a.
b.
c.

d.

e.

de bij recht in de voorschrift en gegeven maten, afmetingen, percent ages tot niet meer dan
10 % van die maten, afmetingen en percent ages;
de bestemmingsbepalingen en t oest aan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een
meet verschil daart oe aanleiding geeft;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, en t oest aan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt
vergroot tot niet meer dan 10 m, met dien verst ande dat de hoogte van erfafscheidingen niet
meer mag bedragen dan 2 m;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, en t oest aan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van
kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/ of
sirenemast en, wordt vergroot tot niet meer dan 20 m;
de bestemmingsbepalingen met het oog op de realisering van gebouwen ten behoeve van
nutsvoorzieningen, het openbaar vervoer en/ of het w egverkeer.

29.2

Procedurebepaling

Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling als bedoeld in dit art ikel nemen
burgemeester en wethouders de volgende regels in acht :
a. het verzoek ligt, met bijbehorende stukken, gedurende twee weken t er inzage;
b. van de t er inzage legging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het voornemen om vrijst elling te
verlenen.
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Artikel 30 Overgangsbepalingen

30.1

Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken

Bouwwerken, welke op het tijdstip van de t er inzage legging van het ontwerp van dit plan
best aan dan wel worden gebouwd of kunnen worden gebouwd met inachtneming van het
bepaalde in of kracht ens de Woningwet, en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen,
mits de best aande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden vergroot :
a.
b.

gedeelt elijk worden vernieuwd of veranderd;
na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de bouwvergunning geschiedt binnen t wee jaar na het tenietgaan.

30.2
Vrijstellingsbepaling
Burgemeest er en wethouders kunnen vrijst elling verlenen van het bepaalde in lid 30.1 dat de
best aande afwijkingen naar de omvang niet mogen worden vergroot en t oest aan dat een
eenmalige vergrot ing plaat svindt van de inhoud van de in lid 30.1 t oegelat en bouwwerken met
niet meer dan 10%.

30.3
Procedurebepaling
Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijst elling als bedoeld in lid 30.2 nemen burgemeester
en wethouders de volgende regels in acht :
a. het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken gedurende 2 weken t er inzage;
b. van de t er inzagelegging wordt t evoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen
of op een andere geschikt e wijze kennisgegeven;
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.
30.4

Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik

Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van het van kracht worden
van dit plan, mag worden voort gezet , zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten
opzicht e van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang
niet wordt vergroot .
30.5

1.

2.

Uitzonderingen op het overgangsrecht

Lid 30.1 is niet van t oepassing op bouwwerken, die w elisw aar best aan op het tijdstip van de
t er inzage legging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Lid 30.4 is niet van t oepassing op het gebruik dat reeds in strijd w as met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

30.6

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 30.4 wordt aangemerkt als een st rafbaar feit in de zin van
art ikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delict en.
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Artikel 31 Slotbepaling
Deze voorschrift en kunnen worden aangehaald onder de t it el:
Voorschrift en deel uitmakende van het bestemmingsplan Gest el buiten de Ring 2005 van de
gemeente Eindhoven.
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Bijlagen bij de voorschriften
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Bijlage 1.

Lijst van bedrijfsactiviteiten

Lijst van bedrijfsactiviteiten bij de voorschriften van het bestemmingsplan Gest el buiten de Ring
2005
SBI

OM SCHRIJVING

CAT.

15
1593 t / m
1595

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

2

18
182

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BON T
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

2

20
205

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Kurkwaren-, riet - en vlechtwerkateliers

2

22
221
2222.6
2223
2223
2224
2225
223

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kant oren)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media

1
2
1
2
2
2
1

33
33

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUM ENTEN
Werkplaatsen voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.

2

36
362
363

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN (NIET ELDERS GENOEMD)
Vervaardiging van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenwerkplaatsen

2
2

50
5020.4
5020.5
503, 504

HANDEL/ REPARATIE VAN AUTO'S EN M OTORFIETSEN
Autobeklederijen
Autowasserijen
Handel in aut o- en motorfietsonderdelen en -accessoires

1
2
2

51
511

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kant oren)

1

52
527

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
Reparatie t .b.v. particulieren (excl. aut o's en mot orfiet sen)

1

55
5552

LOGIES-, M AALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Cateringbedrijven

2

60
6022

VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven, taxistandplaatsen

2

6 1 , 62
61, 62

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

1

63
6322, 6323
633
634

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Overige dienstverlening t .b.v. vervoer (kant oren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kant oren)

1
1
1

64
641
642
642

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post - en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedrijven
TV- en radiozendstations

2
1
2

6 5 , 6 6 , 67
65, 66, 67

FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen

2

70
70

VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
Verhuur van en handel in onroerend goed

1

71
711
714

VERHUUR VAN TRANSPORTM IDDELEN, M ACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor roerende goederen voorzover niet elders genoemd

2
2
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72
72

COMPUTERSERVICE- EN INFORM ATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.

1

73
731
732

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

2
1

74
74
7481.3
7484.4

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Fot o- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

1
2
1

75
75

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
Openbaar bestuur (kantoren e.d .)

2

91
9111

DIVERSE ORGANISATIES
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kant oren)

2

92
921, 922
9213
9232
9234
9234.1
9251, 9252
9262
9272.1

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Studio's (film , TV, radio, geluid)
Bioscopen
Theat ers, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
Bibliotheken, musea, at eliers, e.d.
Sport scholen, gymnastiekzalen
Amusementshallen

2
2
2
2
2
1
2
2

9303
9303
9304
9305

OVERIG
Begrafenisondernemingen:
- uitvaartcentra
Badhuizen en sauna-baden
Persoonlijke dienstverlening voor zover niet elders genoemd

1
2
1
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Bijlage 2.

Lijst van horeca-activiteiten

Lijst van horeca-act ivit eit en bij de voorschrift en van het bestemmingsplan Gest el buiten de Ring
2005.

Horeca 1
Maaltijdverstrekkend
Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verst rekken van maaltijden of
et enswaren die t er plaat se genuttigd plegen te worden. Daaronder worden begrepen:
- cafet aria, snackbars, lunchrooms, ijssalons, pannenkoekenhuizen, shoarmazaken,
automatieken en rest aurant s
Horeca 2
Drankverstrekkend
Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verst rekken van
(alcoholische) dranken voor consumptie t er plaat se. Daaronder worden begrepen:
- cafés, tearooms en koffiehuizen
Horeca 3
Multifunctioneel horecabedrijf
Een inrichting die gericht is op het verst rekken van (alcoholische) dranken voor consumptie t er
plaat se, alsmede het verst rekken van maaltijden of et enswaren die t er plaat se genuttigd plegen
te worden, alsmede (in sommige gevallen) de gelegenheid biedt tot dansen.
Horeca 4
Vermaak, sport, spel en ontspanning
Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het bieden van vermaak, sport ,
spel en ontspanning. Daaronder worden begrepen:
- buffets in bioscopen, t heat ers, kant ines van sport verenigingen en dansscholen, discot heken,
snooker- of biljart cent ra en bowlingcent ra
Horeca 5
Logiesverstrekkend
Hot els en pensions
Horeca 6
Ontmoetingscentra / Maatschappelijke instellingen
Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het in verenigingsverband of
anderszins georganiseerd bieden van ontmoetingsgelegenheid al dan niet in combinatie met
verst rekking van drank en/ of levensw aren die t er plaat se genuttigd plegen te worden. Hieronder
worden begrepen:
- (st udent en)sociët eit en, zalencent ra, buurthuizen en verenigingsgebouwen
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