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GEUEENTE VELDIIOVEN

Voorschriftsn. doel uitnaktndc van hqt bestenninssplan
rZeelst-Oost - Ongcving Kruisstraatn.

Paragraaf I.

Definities.

Artikel 1- Becrinsbenalinuen

In dcze voorschriftcn wordt verstaan onder:

a. bestemminrsnlan of plan:
het bect,cnningsplan tZeelst-Oost - Orngeving Kruisstraatr,
zijnde de ltaart en dcze voorschriften;

b..b.w,E,:
elke bouwcónetructie, die hetzij direct of indirect net dc
grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun viadt in
of op dc grond;

gcbouv:
elk bour*werk, dat ecn voor mensen toegankel i jke overdektc, grhrcl
of gedeeltclijk net vanden omsloten ruinte vormt;

woninc:
Gcn eonplex van ruinten, krachtens zijn indeling geschikt cn
bestemd voor de huisveeting van ddn huishouden, met ds daarbij
behorendo niet voor bewoning bestende bergingen cn etallinge-
ruinten, velke in de voning worden opgericht dan wel daarEan
vorden aangebouwd;

c

d

e

f

élnssÁSsi.s.:
esn gcbouw, dat dón woning omvat;

E@.!,e.:
een gedeeltc van cen niet uitsluitend voor bewoning bestend
gebouw, dat édn woning onvati

g bouv aa[:
een begane grond. óf ,ern hogar gelegen vertliepingt

h. bebouwinEazdnez
ecn als zodanig op dc kaart êengegsven gebied, waarbinnen de
bij de betrcffende bcbouvingoklesse behoronde woningen moetcn
rrorden opgcricht, net uitzondering van de in de voorschriftcn
genoemde uitbour*en Ên vrijstaande bijgebouwen ;

bebouwinqsgrena !

dc op de kaart als zodanig aangegeven lijn, die niet nag wordan
overechreden, bij het bouwen van gebou'wen, vaarvoor gecn bebou-
vingszdne is aangsgcven;

i. bouvprrcoel:U_

dG ËEoula; en/of onbebouvdc aaneengesloten grond, behorendc
bij een bestaande of te bourren voning, ander gebouw of gebouvrn-
complcr, uret de daarbij behorendc bouwwerken.

I
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Artikel 2, l{ i ize van meten

a i!49,!
de buitenwerks geneten inhoud van een gebouw boven de afgawerkto
beganc grondvloer, met dien verstande, dat autoboxen, bergingon,
schuren e.d., alsnsde ruimten ten dienete van de uitoefening
van cen vrlj beroep bij dc berekening van de inhoud van a€n
woning buiten beschouwing blijveu;

.rc.w].Ee.eg!e.:
de maat, geneten tussen de
van de scheidingsmureng

hoofdzijgevelvlakken enfof het hart

G r goothoogte:
de hoogte in meters van do druiplijn, de-boyenkant
van de goot, hct bosiboord of tlaarmce gclijk te stellêD coD-
structiedeel, geneten vanaf heb aan het gebouw aansluitende
afgewerkte terrein, met'dien verstande, dat in geaccidentcerd
terrein geneÈen wordt vanaf het niveau, bepaald door het af-
gewerkte íerrein, dat aansluit aan de naar de weg gekeerde
geve I 3

diente van de bebouwinqsz6ne:
de maat, geneten tussen de naar de r.'eg gekeerde gevel en' do
van de weg afgekeerde grenzen van de bebouwingsz6ne;

e. perceelsbreedte:
de a'fsband tussen de zijdelingse grenzen van het bouwperceeI,
geneten in de perceelsgrensr Selegen aan de veg waaraan rordt
gebouwtl I

f . af stand tot de zi-idelincga p6rceelssrens:
de kortste afstand van enig punt van een voning of ander gebouv
tot de zijdelingse grens van het bouwperceell

s.@:
dc buitenverks gemeten oppervlakte van het op dén bouwpcreecl
staande c.q. op te richten gelrnuw of gebouwencomplex, genetcn
op idn neter boven de geniddelde grondslag van het aansluitcnde
afgewerkte terrein. De oppervlakte van bouwwerken, bedoeld in
artikel 5 lid !'sub J, wordt tot de bebour*de oppcrvlakte gere-

ikeud;

@:
de bebouwde oppervlakte, uitgedrukt in procenten van de opptr-
vlakte van hct bouwperceel, dat voor de bestemming is trangewc-
zen, waarop het percentege betrekking heeft;

i. bebouwinssboo[te:
tle hoogte in neters van het hoogste punt vtrn een gcbouw, gênc-
ten vanaf' hot aan het gebouw aanaluitende afgeverkte terrcin
rnet dien verstande, dat schoorstenen, liftschaehten. lichtkoc-
pels en dergelijke bouvdelen buiten toepassittg blijven.

d
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Parasraef II.

Be s temninsen.

Àrtikel 1. Verkcersdoeleinden.

Bc s tenmins.
Dcze gronden aijn bestqmd voor verhcrrde
baar pad, parkeerstrook c.q. -haven, al
aanduiding op de kaart.

-5-

wegr al of niet bcrÍjd-
near gelang van de

A

B

c

Bobou:ninl,
L, Het opriehten van gebouïÍen ie niet toegoetaan.

2. Uitsluitend mogen vorden opgericht de bij deze bestenning
behorende bouwwerken wclke geen gebouwen zijnr aoale kungt-
werken, voorzi6ningen voor de verkeersregeling en rÍegvcÍ-
lichting.
Verkooppunten voor motorbrandstof zijn hieronder nict be-
gre pen .

Vri i c tc I I inqsbevoe qdhc id .
Burgcmetster en vethoudera zijn bevoegd vrijetelling te vcrlencn
van bepalingen van bet plan op ondergeschikte punten, teneiadl
bij de riitvoering het plan aan te pascen aan de verkclijko rf-
nctingen in het terrein, aan bepaalde gcgevenhcden in hct tlrroin
zoals fraaie boompartijen en waterlopen,

ÀrtÍkel 4. Onenbaar oroen of nlantsoen

A Be r tenninc .

-

Dcze gronden zijn bcstemd voor de groenvoorziening.

B. Bebouvinc.--
1. Het oprichten van gebouwen is niet tocgegtaan'
2. Uitsluitend nogen vorden opgericht bouwerken welke gêon

gcbouwen zijn, nodig voor het inrichten van de grond tcn
brhoeve van de bestcmning, zoals banken, zandbakken en
kinde rs pee lwe rktui gon .

W i .i z i q i nq g b cv oe gdlrc i d
Eurgonc.Et.r in rrCthouders zij,r bevoegd, overeenkonstig artikcl
11 van de l{et op dc Ruintelijke Ordening, het plan tc wijzigcn
voor hct oprichten van transformatorhuisjes en kabelvcrdecl-
stationr, mitr:
1. de bebouvde oppervlakte niet mser bedraagt dan 20 n2;
2. dc goothoogte niet ncsr bcdraagt dan J mi
3. bclanghebbsndcn in de gelegenheid vorden gGsteld gedurendc

vqcrtien dagen schriftelijk eventuele bczwaren tegen de
voorgenonen planwijziging in te diencn bij het College van
Burgcmeertcr en hÍethouders .

Ern afschrift van ingediende bezwaarschriften vdrdt, nct dc
planvijziging, aan Gedeputeerde Staten overgclegd.

c
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D. Vri ictellinssbevoesdhoid.
Burgemeester en vethoudcrs zijn bevoegd vrijstelling te ver-
lenen van:
1. het bepaalde in lid A voor het oprichten van niet voor be-

woning bestende gcbouvtjee zoals telefooncellen en bughelten
met cen naxinalo bebouwingshoogte van J m en een bebouvdc
oppervlakte van ton hoogctc 10 m2;

2, bepalingen van het plan op ondergeschikte punten, teneinde
bij de uitvoering het plan aan te'paseen aan de wcrkelijkc
afmetingen in het terrein, aan bepaalde gegevenheden in hot
terrein zoals fraaic boompartijen en waterlopcn.

a Gebruiksbenel inq.
Het is verboden de in lid A bedoelde gronden te gebruikenr in
gebruik te geven of te laten gebruiken voor parkeerdoeleindcn
of als opslag-, stort- of bergplaats van afgetlankte voorrtGrptn,
stoffcn of materialcn.

I,'. Stralbaarhe i d,
Overtreding van dc bepalingen onder Il worrlt aangeduid als een'strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op dc
iluimteli jke Ordeningr

Artikel 5. Eensezinshuizen.

Be s tcnninq.
I)eze gronden zijn bestend voor èengezinshuizen met biigebouvcn
en bouwwerken, rclkc geen gcbouven zijn en net de bijbehorcndc
erven, in de bcbouvingsklasse:
Il2.II0; eengezinshuizen, marimaal 2 woningen aane€nr in 2 bour-

lagen;

B èglg'isr.
Bij het oprichten rran eên woning in de hierna vermelde bebou-
vingsklasee binnen de op de kaart aangeg€ven bebouvingsz6nc
noet aan het hierna vorden voldaan:

A

Bebouvinqsklasse E2.H0.
in voorgevel ) n

n
b. dakhelling

inhoud
breedte van de bebouwing
afstand zijdelingse perceelsgrens
be bouvings pe rcen tage

nin.
max.
min.
max.
nin.
nin.
min.
max.

m5
.50 n
'50 n
ft

,
7

25
45

t50
6
()

40

o
0

c
d
o
f

C. Uitbouven en vri.ie taande bi irzebouwen

0p bouvpercelen, bedoeld in lid A, mog.n voorts uit-
bouwen van woningen rrorden opg€ricirt, met tlien verstandc,
dat:
1. de uitbouw uitsluitend is toegestaan ilatrsluitend aan de

achtergevêl tussen het verlengde vart de zijgevele van de
won ing ;

I



5

de uitbouw is toegestaan over de volle breedte van
de achtergevel en tot een maximum diepte van J moter,vaarbij evenwel de naat gemeten vanaf de naar de weg
gekeerde grens van de bebourringsz6ne niet neer dan
lj neter nag bedragen en meb dien verstande dat elc
afstand tussen de achtergevels van voningen tenninstc
20 neter blijft bedragen;
de hoogte van de uitbouw niet ueer bedraagt dan J n;het toegestane bebouwingspercentage niet wordt ovcr-
schreden.

II.Vri is ande bi i Íre bouwen.
0p de bouwpercclen bedoerd in lid rlr mêg voorts een vrij-
staand bijgebou\{ per bouvperceel word.en opgericht te ge:
bruiken als berging bij de woning en/of auiobox.roo" t",
hoogste ddn auto, met dien verstinrle', dat:
1. dit bijgebouw slechts is toegestaan binnen het gedeelte

van het bouwperceel, begrensd troor de achtergevel van
de woning en de zijdelingse begrenzing van het bouwper-
ceell

2. de bebouvde oppervlakte niet meer dan 24 u2 nag bedra-
gen;

7. rle goothoogte niet meer dun 2,?5 n mêg bcdragenl4, de afstand tot de achtergevel van de voorgerJgen woningof de achterzijde van een uitbourr aan de woning tenrninste
2.50 m moet bedragen i

i, het toegestane bebouwingspercentage niet wordt overscbrc-D. Vri istellin be pal insen dcn.
Burgemeester en rrethouders zijn bevoegd vrijstelling te ver-
lenen van:
1. het bepaalde in dit artikel onrler c.I.1 oru een rritbouw ge-deeltelijk naast een woning op te richten, nits cle vooràilde

van de ui bbouw tcnninste 4 m achter de naar de weg gekeerde
grens van de bebouwingsz6ne brijft, de uitbouw een maximale
breedte heeft van 4 m, gemeten vanaf de zíjgevel van de
woning en overigens de bepalingen uver guothoogte en bcbou-
wingspercentage, genoemd in lid c, in acht worrlen genomcn;2. het bepaalde in lid c. rr 2 ou een vrijstaanrl bijgebouvgeschikt te maken voor het stallen van 2 autor" ritrta. de bebouwde oppervlakte van het bijgebouv niet ureer bc-draagt dan &5 m2;
b. voor het overige vordt voldaan aan de bepalingen vanlid C. II van deze voorschriften;

3. het bepaalde in lid rr voor het oprichten van eetr tweedevrijstaand bijgebouw in de vorm van een tluivenhok, voliàreot soortgelijk dierenverbfijf mits :
{r. de bebouwingehoogte niet neer bedraagt J n;
b. de bebouvde oppervlakte maxiruaal g m2 bedraagtl4, bepaliagen van het plan op ontlergeschikte punten teneindcbij de uitvoering het plan aan te passen aan de nerkelijkeafnetingen in het terrein, aan bepaalde gegevenheden in hctterrein zoals fraaic boompartijen cn vaterlopen.

!Íi izi c inss bevoe heid.

2

1
4

Ilurgemeestor en wethouders zijn bevoegd
artikel 11 van de lfet op de lluintel i jke
te wijzigen:

,overeenkonstig
0rdenlng, het plan

E.
I
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1. om een vrijstaand bijgebouw of een uitbouw bij een
woning geschikt te noken voor de uitoefening van sen
ambt, beroep, praktijk o.d., utct uitzondering van iedcr
gebruik van induetrië1e- of handelsdoeleinden, nits
de gezam.enlijke oppervlahte van dit vrijstaande bijge-
bouv en/of deze uitbourr niet nèer bedraagt dan ten
hoogste 100/ van de bebouwde oppervlakte van de woning,
waarbij de bepaling van het rnaxinum bebouningsPercen-
tage onverninderd van kracht bfijft;

2. voor het oprichten van transformatorhuisjes en kabcl-
verdeelstetione, mitt!
a. de bebouwde oppervlakte niet neer beclraagt dan 2O u,2;
b. de goothoogte nict meer bedraagt dan 1 m'.

Il.Belanghebbend6n worden in de gelegenheid geeteld gedurende
veertien dagen echriftelijk bezrraren tegen dc voorgeuonen
planwi.jziging in te dienen bij Burgcmeester en Wethoudere.
Een afschrift van ingediende bezvrrarschriften wordt, net
de planwijaiging, aan Gedeputeerde Staten overgolcgd.

F. Bouwwerken. rvclke reen crbouven zi-in.
0p de bouwpercclen, bedoeld in lid A van dit artikel, nogen
overigens nog worden opgericht bouvwerken, welke geên g3-
bouwen zijn, zoals afrasteringen, aardvast teunneubiláir e.d.,
net dien verstande, dat:
1, voor dc voorgevel of het verlengde daarvan de hoogto van

bourrverken niet ncer nag bedragen dan 0rlr0 n;
2, in het gebied gclegen eehter de voorgevel of hrt verlcngdc

daarvan de hoogtc van bouwwerken nict meer mag bedregcn
dan 2.20 n;

7, de gezamenlijke oppervlakte van de achter de achtergevcl
of het verlengde daarvan op te richtea onderkomans voor
kleine huisdiercn niet meer mag bedragen dan 6 m2 net ccn
naximále bebouwingshoogte van 1.50 n.

Gsbruiksbe pal inq.
Hst is verbodcn een voning te gebruiken voor de uitoefening
van enigc tak van handel of bedrijf en bet onbebouwde gadccltc
van het bouvperccel bij oen voning tc gcbruiken voor:
a. het opslaan van hout en aannemersmaterialen, kennelijk tcn

dienste van een houtbandel enfof. aanntn€rebedrijf, alsnode
de uitoefening van Gen houthandel en/of aannenerebedrijf;

b. het voor vcrhuur of ter verhandeling opslaan van gcbruikte
dan vel gehecl of ten dele uit gebruikte onderdelen sancs-
gestelde notorrijtuigen of aanhangwagens, welke bruikbaar
en niet aan hun besternming onttrokken zijn;

c. het aI dan niet ten vcrkoop opslaan van onbruikbare of aI-
thans aan hun oorspronkclijke bestcnning onttrokken voor-
verpên ctoffcn of matrrialrn.

Íitraf baarhe id-
OVertreding' van da bepalingen onder G vordt rangeduid. aLr

van de Wet opeen strafbaar feit in de zin van artikel 59
de IÈuimteli.jke Ordening.

G

1I
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Artikel 6. Garasebedriif (VG) annex benzineverkoopnrrnt.

A. Bestsrninu.
Deze gronden zijn besteud voor garagebedrijf annex verkoop-
punt voor notorbrandstof .

B. Bebouvinq.
Bij hot oprichten van gcbouven moet aan het volgcnde wordcn
vo I daan :
1. de bebouwing moct vorden opgericht binnen de op do kaart

aangcgêYen be bouwings grenzen ;
2. de bcbouwingshoogte cn het bebouwingspercentage nq;rnnfut nocr

bedragen dan op de kaart is eangegeven;
J. binnen de op de lreart aangegeven bestenming benzinevarkoop-

punt nogcn tsn behoeve van de verkoop van motorbrandstof
kiosken, Iuifels cn pompen worden opgericht, net dien ver-
rtandc dat de bebouvingshoogte van luifels meximaal 6 n
bedraagf, en de hoogte van de ovcrlge hierbedoolde bour-

. werken maxinaal J n nag bedragen.

Vri i rte I I inqsbcnal incan.
Burgcnecstcr en vcthoudcrs zijn bevoegd vrijstelling to vêT-
lencn van hat bapeeldc in lid À voor het oprichten van ten
hoogste dén dienstvoning, indien dit nodig is voor het too-
zicht op cn/of hct behcer over rle bebouving, mits de woning
voldoet aan dc eieen welke voor woningen in dc
bebouvingsklasre 82.H0 zijn gesteld. De bedoelde woning kcn
ook in de bebouving wordcn opgenomen €n uo6t in dit geval
direkt gelegan zijn aan dc openbare weg en een inhoud habbon
van minimaal 500 nJ.

Wi i zi.'inssbevorqdbc i d.
Burgcmccster eD wethoudcrs zijn bevocgd op grond van artikcl
11 van de Uet op de Ruirntelijke 0rdening het plan te wijzigca:
1. ten behogvc van de aanpassing aan een te realiscren bour-

projcct van gebouwen als in dit artikel bedoeld dat nict
past binnen de voor deze besternning aangegeven bebouvirga-
grsnzen, nits:
a. de totale oppcrvlakte van het op de plankaart êangcfo-

ven bouwperceel, het bcbour*ingspercentage of de bebou-
wingshoogto niet wordt vermeerderd;

b. een afrtand tot de erfscheiding wordt aangehouden van
ninimeal 5 n.

2. voor het oprichten van transformatorhuisjes cn kabclvcr-
deelstations, nita:
a. de bebouwde oppervlakte niet meer bedraagt dan 20 r,2i
b. de goothoogtc niet meer bedraagt dan Jrj0 m;

t, Belangàcbbeuden rrorden in de gelegenheid gesteld gedurendc
veertien dagen schriftelijk eventueel bezwaren tegen dc
voorgenomen planvijziging in te dienen bij het Collego
van Burgenee's ber cn l{a thoude rs .

Esn efschrift van ingodiende bezwaarschriften vordt, ntt
de planvijziging, aan Gedeputeerde Staten overgelcgd.

Bouvrerken. volke ceon qebouwsn zi-in.
0p dc bourrpcrcelen, rraarop bebouving is toegestaan ovarêon-
konstig lid A van dit artiksl nogen overigens nog wordcn
opgcricht bouv'nerkon, velke geen gebouven zijn zoale afras-
teringen en tocgangspoorton met een naximale hoogte van 2.2O n,
vcorzieningen voor terreinverlichting e.d.

D
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Gebruikrbanal ins.
IIet is vorboden gebouwen in lid A badoeld te gebruiken voor
voondoàlcinden, behoudcns de vrijstolring bedoeld in Iid c
en onbebouwde grond bij deze gebouwen te gebruiken ols op-erag-, stort- of bergplaats van afgedankte stoffen, ooor*e"-
pen of naterialen.

G. Slraf baarhe itl.
Overtreding van de bepalingen onder l' wordt aangeduid alseen straf baar" f ei t in <le zin van artikel 59 vant,le l{et op
de ltuimtelijke Ordening.

Artikel 7. Bebou\rinq ten openbare nutte
Bc s temmins -

-

Deze gronden. zijn bestend voor bedrijfsbebourring ten algemenenutte zoals transformatorhuisjca ponnpgebouwtjes en gebóuwcn
voor de telecommunicatie, met de nodige annexen.

B Bebouwinq,
Ili j he t opri chten van gebou\íen moe t aan he t vo lgentle vorden
voldaan:
1. de bebouwing moet blijven binnen de op de kaart aangegcvón

bebouwi ngsgrênzen;
?. de bebourringshoogte mag niet meer bedragcn dan 6 n;
J. het bcbour*ingspercentage mag niet rneer Èedragen dan op dokaart is aangegeven.

PourÍnerken. wglke qecn sebquwen ziin.
0p dc bouwpercelen, vaarop uebouwing is toegestaan ovêrêoD-konstig lid A van dit artikel, mogen overigens nog worden
opgericht bourrwerken, wclke geen gebouven zijn, zoals erf-
afscheidingen met een nnaximale hoogte van 2.á0 m en terrcin-verlichting.

Ge brui ks bc nal inq .
Eet is verboden gebouwon in lid a bedoerd te gebruiken voor
woondoelcindcn en onbebouvde grond bij dczc gebouven te gG-
bruiken als opslag-, stort- of bergplaats van afgedankte
etoffen, voorïarpen of materialcn.

1.1 Strafbaarheirl

F

A

c

D

Ove rtrerl ng van d.e

Gen strafbaar fcit
de Buirute I i jke Orde

bepaiingen onder Il vorclt aangeduid alr
in de zin van artikel 59 van de Wet op
ning.

Artikel 8. Industriëls doeleindcn B.
A. Brstcntlinc.

-

Deze gronden zijn bcstemd voor niet voor bewoning bestemdc
bcdrijfegebouwen zoals fabrieken, werkplaatsen, pakhuizcn,
opal agloodsen en labgrat*ri6, s1 clan nlet net biJbchore.ndc
kant,oren.
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n. .gslgss,igg.
ffi-ffiprichtcn van gcbouwen Eo€t aan hct volgendr vordsn
voldean I

1. dc bebouwing noet vorden opgericht binnrn dc op de kaart
aangcgoven brbouvingsgrcnzen ;

2, dc oppervlektc van hct bouwpcrccrl nag maxinael Jo00 n2

bodragen I
,, indicn nict ander' op de kaart is aangGg.vcn dient de aí-

stand van cnig gcbouv tot de perceolsgrcne tenninrtc & n
tc bodragcn;

\, hct bcbouvingspcrcontagG nag niet moor bedragan dan op dc

karrt it aangcg.v.rl
5. dc brbouvfnginóogtc nag nict ncrr bcdragcn dan 9 nt;
e, dc hoogt. oitr bouvdclon ale schoorrtlnln, efzuiglnatallatilr

rn gil0tr mag dc oadrr & genoende hoogtc met nict nccr dan
Ir mr ovcrcchrijden.

Vr i.i g tr I I inqlbc nl inarn .
crc zijn bevocgd vrijatclling tc vorlonrt

van:
1. hetbcpaaldr in lid A voor hct oprichtcn van tcn hoogrtc 3h

dienatvoning indion dit nodig ie voor hot toozicht op tt/ol
het bohco" ó"tr dc bobouving, nito dc woning voldoot aen dr
circn, vclko voor woningon in dc bcborfngr-
klassc 82.H0 ziju gerteld. De brdorldc wonÍng kan ook in dr
bebouving wordcn opgGnon n en moct in dit grval dircct Ir-
legon zijn aen dc àlcntaro \rcg .n cen inhoud hobbrn van qlni-
maal 500 nJ;

2, bcpalingcn ven hrt plen op ondergeschiktg puntcn tonoindr
bij ar uitvorring hàt pten aon to passen aan dc vorkelijkc
afáotingen in hrl tcrrcin ..o bopaelde gcgcvcnhrdcn in brt
terrtin, zoalt frarir boonpartijen cn vatcrlopon;

t. het bcpaalde in lid B ondcr 1 an 5, tlat por bouwpsrcccl wordt
gebouwrt tegen dc acbtrrpcrcec.l!tgrsns -dan wel op een afstaad
van tcnminsto 2 n hicrvan cnfof aan ddn zijde op de zijilo-
Iingce porcc.Isgrans daa wcl op een afstand van tonrninrtc
2 n hicrven.

D. Wi iziqinssbcvooqdhcid.
I. Burgrncc"t"t "n *"thoudrrs zijn bevocgtl op grond van artÍkrl

11 van de tÍct op dc Ruintclijkc Ordening het plan tc vii-
z igcn :
1. tcn behocve van dc sanpassing aan cen ta raalisortn bouv-

projcct van grbouvcn aIs in dit artikel bedoeld, dat nict
prrl tinncn dc voor dcze bcEtenning êangogeven bcbouwingr-
grtnzen, nits:
a. do totelc opporvlaktc van hct op de plankeart a4n8o-

grv.n bouwpircccl, hct brbourringspercentagr oÍ dc br-
bouvingrhoogtr nlct vordt vcrnacrdrrdi

b. cen afetaad tot dc crtccholding rordt aengehoudrn van
nininaal t E.

g, voor hot opricbton van transfornetorhuisjas cn kabolvrr-
dctlrtatlona, nits:
a. dc brbouvàc opprrvlektr nirt mcrr badraagt dan 20 n2i
b. dc goothoogtc nirt nGGr bodraagt dan 3 n'
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II. Belanghebbentlen vordcn in de gelegenheid gesteld gedurendc
veertien dagen schriftelijk eventuele bezwaren tegen ds
voorgenomen planwijziging, als onder r bedoeld, in te dienen
bij het College van Burgeneestcr en Wethoudert.
Een afschrift van ingediende bezwaargchriften wordt, met de
planwijziging aan Gedeputeerde Steten overgelegcl.

U. I]ouqwer_Eê r!. velke geen gcbouríen zlin.
0p de bouvpercelen, vaaiop Te5ouvïïg is toegestaan ovêf,ê€n-
konstig lid a van dit artikel, nogen overigens nog wordon op-gericht bouwwerken, welke geen gebouh'en zijn, zoals toegange-
poorten en erfafscheidingen met een rnaximunhoogte van 2.20 m,
terreínverllchting c.tl1

F. Gqbruiksbepalina.
1. Ilet is verboden gebouwen als in dit artikel beeloerd tc ge-

bruiken voor woondoeleinden, behouclens met een vrijsteliing
bedoeld in lid c of voor het rechtstreekee verkoop van goe-
derenr woren of producten aan particulieren in de vorn van
de tai lhande I .

2. Onbebouwde grond bij de hiervoor bedoelde gebouwen mag
niet worden gebruikt als opslag-, stort- of bergplaats
van afgedankte voorwerpen, gtoffen of rnaterialen, tenziJ
zulks rechtstreeks verband houdt net de bedrijfsvorn in
deze gebouwen;

G. Strafbaarheid
Overtreding van de bepalingen onder ]r wordt aangeduid alg
een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op
de Ruimtelijke 0rdening.

Ar ikel Kwe lre r i tui nd er i

j\, l]estamming.
Deze gronden zijn bestcmd voor kr+ckerij - tuinderiJ, net dc
daarbiJ behorende bebouving, zoals opslagloodsen, kassen,
warenhuizen, werkplaatsen en schurenl

B, BebouwinA.
llij het oprichten van gebouwen moet aan het volgendo worden
voldaan I
1. de gebouven moeten worden opgericht binnen de op de kaart

aangegeven bebouwingegronzen I2. de bebouwingshoogte mag niet meer bedragen dan tr rnt 
S

3. hct bebouvingspercentage nag niet meer bedragen dan op dc
plankaart is aangegevent

&. indien niet anders op de kaart is BangeEeven dient de af-
stand van enig gebouw tot de perceelsgrcns tenninete t n
te bedragen.

C. IgUlgs+k_G_nr__!elke geen qcbo.uwen Ei jn.
0p de in lid À bedoeldc gronden mogèn overigens nog wortlèn
opgerieht de bij deze bestemning behorende bouvwerken, welkc
geen gebouwen zijn, soale terreinverlichting, afraeteringen,
poorten, bergingen voor afval e.d. mits de hoogte van dezc
bouwwerken niet rneer bedraagt dan 2 n.
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l). Vr i stell I
rgcilect ren

E.

r' a

sbe li a

ethouders zijn bcvoegd vrÍJetelling tc vcrlG-
nen vanl
1. het bcpaalde in lid ll, onder J, uitsluitend ten bahocve vendc bouw van kaasen en warenhuizen, nitc het op de plankaart

aangogcven bcbouvingsperecntagc nct niet neer aon zjfr wordt
ovcrgchroden en voor het overiga vordt voldaen aan het inItd B bepaaldc.

2, het bcpaalde in lid B.t, dat per bouwperccel vordt gcbouvd
tegen de achterpcrcorl.rgrons dan vel op eên afstand van ten-nineto 2 n hiervan en/of can l6n zi Jde op de ziJdcltngrc per-
ceelsgrcnr dan vel op een afetand van tcnninste-2 m hfervan.

J, het bcpaaldc in lid a voor het oprichten van ten hoogsto dcrdienstvoning indien dit nodig ig voor het toezicht ol cn/othet beheer over de bebouving, nite de yoning voldoct ran drcleen, welke voor yoningen in de bcbouwingrklar"e 82.80 riJngcrteld' De bedoeldc woning kan ook in dc bebouwing wordcn
opgenomen en noet in dlt geval gelegen zijn aan de openbart
treg en een inhoud hebbcn ven nininaal J00 nJ.[. bcpalingen van het plan op ondergeschiktc punten tcncindr blJde uitvoering het plan aan to passen aan dl verkclijke afro-tingen in het tcrrein of aan bcpaalda gegevenheden in uet ter-rein roals fraaie boonpartijen cn waterlópen.

Gebruiksbopal inq.
l. Hct ir vcrbodan da in dlt artikel bedorldc gcbouvon oÍ grondrl

te gebruiken voor handcl, nering of nlJvertràta, nalkc g".r,
direct vcrband houdt met dc in dlt artikel aan-de groná gogc-
ven bcstemming.

2. Onbcbouvde grond nag niet vorden gebruikt elr oprlag-, stort-of bcrgpraats van al dan niet afgidankte voorwGrpGn, etoffclof produotrn, brhoudenr voor zovêr zulks aoodrakilr;u rr rn
verband net het op do bestenning goriehta btheer oai d.o grondcn.

Strylbearhcid.
0vertredlng van dr bepalingcn onder E wordt aangcduld alg eanstrafbaar felt in dc rin van artikel 59 van de llIet ep de Ruintr-Iijke Ordcning.

Artikel 1 0. llilltrir te rrl i n.
A. Ilertrnuint.

Doac gronden ziJn bcstend voor babouwing ton bchoevc
tairc doeleinden, roale lcgering en nilitair bedriJf.

var nlll-

B. DBbouwinl.
Bij het óprichten van gabouwen noet aan het volgendc vordrn voldarntl. de bebouwing noct bliJven binnen de op de kaart aangegevèr

bebouwinÍ{sgrésen I
2. de goothoogte mag niet neer bedragen dan 6 ng
3. het bebouwingsperccntage neg nict neer bodragcn dan l0S1&- een voning Doet voldoen aan de nornen, zoalr dic rlJi opgr-

nomsn voor roningen in de bebouwingrklasse E2.E0g
5. de onderlinge afrtand turrcn gebouien noet nlninaal I n bedragen.

C. .
up oo ln rtd À bcíocldr gronden nog€n overigene nog vordcn opgG-richt bouwrrerkcn, velke geen gebouwcn ziJn, goals ï"r""inefrii-teringon, tocgangrpoorten, voorzienÍngen vsor dc terrlinverlioh-tÍng rrdre il€t een naxiuale hoogtc van 

' 
n.
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D. Vri jstcll ingsbevoegdhcid.
ilurganeester en Veïhollera ziJn bevoegd vriJstelling te verlt-
nen van bepalingen van het onder B en c bepaald.e voor het op-
richten van gebouwen en voorzieningcn ten behoevc van radio- sn
navigatie-apparatuur, zoals zendnasten e.d., mits de afetand
tot gebouwen bedoeld in lid 8.5 gehandhaaÍd bliJft.

E. 9gLruiksbepaling.
Eet is verboden de Ín lid A bedoelde gronden te gebruiken voor
opslag-r stort- of bergplaats van afgedankte voorwerpen, stof-fen of nateriaren, behoudens voor zover zulks noodzakerilr is
voor een op de bestemming gericht beheer.

F. Strafbaarheid.
Ovcrtreding van de bepalingen
strafbaar feit in de zÍn van
telijke 0rdening.

onder E vordt aangeduid als een
artikel 59 van de Wet op de lluin-

Artikel 11. Acrariech sebied zonder bebouwino
A. liea teaning.

Deze gronden zijn bestemd voor agrarische doeleinden.
Bet oprichten van gebouwen is niet toegestaan.

B. Uouwwerken, velke gqql gebouven zi.in.
0p de in lid A beaoera@n uitsluitend worden opge-
richt de bij deze bestennring behorende bouwwerken, velke geen
gebour^'en zijn, zoals terreinafscheidingen, voerbakken, melk-
installaties, waterpompen e.d., met een maximale hoogte van
2 ^, mct dien verstande, dat bij een watergang, een ifrtand van
minimaal 4 m uit de kant van die vatergang in acht genornen moet
vorde n.

C. Gebruiksbepaling.

D.

Het is verboden de in lid A bedoelde gronden te gebruiken voor
opslag van al tlan niet afgedankte voorrr'erpen, s tóf fen"of mate-
rialen ten behoeve van híndels- of bedrijfsdoeleinden.
Strafbaarhe id.
Overtreding van de bepalingen
strafbaar feit in de zin van
telijke 0rdening.

onder C vordt aangeduid alr ecn
artikel 59 van de tr{et op de Ruin-

Paragraaf ïII.

Slotbenal i nqen.

Àrtikel 12. Ileroepsbcpaling.
Indien beroep wordt ingesteld als bedoeld in artikel P0 van <le Wet
op de lluintelijke 0rdening beelist de gemeenteraad binnen drie
meanden nadat het beroepschrift is ingekomen.
De beclissing kan ídnnaal net ten hoogst,e twee naanden vord€r vcr-
daagd.
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Van cle beslissirrg gevcn llurgemeester en itethouders onverwi,j 1drloor !'oezending van een afschrift van lret raadsbesluit aan hemhet beroep heeft ingestcrd of aan zijn rcchtsverl<ríjgencle(n).
IIet beroepsschrift rnoet inhouden:
&e naÍlln en adres van de tot beroel) gerechtigde,
b. de grondcn van het beroep,
cr ecn omsclrrijving van de besli-qsinÊ wellio wordt verlangd.

kennie
die

lrtil<eL 11. l)rrhbcl Le I bepal inrr-
nr Gronrl , die varrar lret t:i,j dstip van cle ccrste tervisiele96ring venhet plan bi. j bebouwingl in aanmerking genomen moeten *orilen op-dat aan deze voorschrif t,en wordt voldaan l<an voor hot verkri jgen

van een bour^rve::gunninpi niet vorden geacht dee.l. pit tg gaken vaneen ander bouwperceeL.

b. Grond, die v66r het ti.jttstip van cle ecrs be i;ervissielcgging van
Ite t pl an moe st behoren to t een bebourvcl percee I opdat verd vol-
tlaan aart een of meer bepalingen van cle rroorschriften van het vi-gerenrle plan, l<an voor het verkrijgen van een bouwvergunning
niet r.gorden geacht deel uit he mal<en van een ander bouvperce_el,
tenzij de voorschriften van het nieuwe plan gunstiger voor dc
bela.ghebbende zijn dan die van het vigerende ptan.

Arlikel 7\. Overl{anssbL' Iralins met betrekliins toI de bebou ïrl IIQ r
{}ebotrryen en bouwtrerhen geen gellou\ren zi jnde:
- rtie hetzij bestonclen ten bijde van de eer.ste tervisielegl;ing

van het plan;
- die betzij in aanbouw zijn of ltunnen worrien gebouwd lracltens

een v6ór dat tijdsbip verleende bouwvergunningS
- die hetzij birrnen een tijdsbestek van tj" jaar voor rlat tijdstip

door een calamiteit zijn verwoest;
en wclke afwi.jken c.r1 . af wclten van de in het plan gegeven be stem-ning t'n/of mal,enr rïlogen beltoudens ontoillening overeenkonstig 4e wet i1. gehecl of gedeel.teli jk vorrlen verniauvdi
2, geltecl of gedeeltelijk worden veranrlerd en/of Cónmaal met, ten

hoogste ZJií van de be'bouwcle oppervlakte worrlen uitgebrei4, mits
deze uitbreiding cle naar rle weg gekeercle grens van de bebouwings-
zone of bebouwingsgrens niet rrordt overschrerlen c.r!. de bestaandc
overschrijrling niet wordt vergrootS

1. uitsluitend na verwoesting door een caramiteit geheeï vorden
vernieuwtl , rnits:
ào cle bepal ing sub 2 van dit artil<el in aeht worrlt genomen,

tenzij herborrv op hetzelfcle bouwperceel zonder overschrij-
ding van de naar de weg gel<eerde bebouwingÊgrenc of grena
van de bebouwingszone nie.t mogelijk isi

b. de bestaande of bestaan hebbenrle afvijking van het plan naar
categorier omvang en in de situering niet vordt vergroot;

cr de aanv]'age om bouwvergunning binnen 1!;aar na de ver-
rvoesting is ingetliend.

Àrtitrel 15 . ()ve rt:arrr] s [re rral inr met betrekkinu tot he t sebruik.
1 a rndien op het tijclstip van het van hracht rvorden van het plan

gmndcr of opstarlen worden gebruikt in strijd met de gebruiks-
bepalingen mag het gebrulk worflen voortgezet, of r*,orclen gewi.j-
zigd, me t rlien verstande, dat cle bestaande afwi jking op generlei
wi jze, oolr nar.rr de aard, mag vorcien vergroot. of verzwaêÍdr
0vertreding van deze bepalingen rvorrlt Élangecluid als een straf-
baar feit in de zin van artiliel 59 van de l{et op de lluimtelijke
Ordening.

()
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