
 

Bestemmingsplan “Sander-Banken” 
 
 
 

Gemeente Etten-Leur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
status : Vastgesteld 
nummer : NL.IMRO.0777.0023SANDERBANKEN- 
versie: : 3001 
   
 

 

 



2 
 

  



3 
 

Bestemmingsplan “Sander-Banken” 
 
 
Gemeente Etten-Leur 
 
 
 
 
 
Toelichting. 
 
Regels. 
 
Verbeelding/plankaart. 
Schaal 1:1000. 
 
Datum:  
Juni 2013 
 
Projectgegevens. 
NL.IMRO.0777.0023SANDERBANKEN- 
 
Versie 
3001 

  



4 
 

  



5 
 

Inhoudsopgave  
 

Toelichting "Sander-banken" ............................................................................................. 7 
Hoofdstuk 1 Inleiding .......................................................................................................................... 8 

1.1 Aanleiding ................................................................................................................................. 8 
1.2 Plangebied................................................................................................................................ 8 
1.3 Geldende bestemmingsplannen .............................................................................................. 9 
1.4 Opzet van de toelichting ......................................................................................................... 10 

Hoofdstuk 2 Huidige situatie en (her)ontwikkelingen ........................................................................ 11 

2.1 Bestaande ruimtelijke hoofdstructuur ..................................................................................... 11 
2.2 (Her)ontwikkelingen ................................................................................................................ 17 

Hoofdstuk 3 Beleidskader ................................................................................................................. 19 

3.1 Wet ruimtelijke ordening ......................................................................................................... 19 
3.2 Provinciaal beleid ................................................................................................................... 19 
3.3 Gemeentelijk beleid ................................................................................................................ 20 
3.4 Conclusie ................................................................................................................................ 21 

Hoofdstuk 4 Milieu en duurzaamheid ............................................................................................... 22 

4.1 Archeologie............................................................................................................................. 22 
4.2 Bodem .................................................................................................................................... 24 
4.3 Waterhuishoudkundige aspecten ........................................................................................... 24 
4.4 Flora en fauna ........................................................................................................................ 25 
4.5 Milieuzonering ........................................................................................................................ 26 
4.6 Geluidhinder ........................................................................................................................... 26 
4.7 Luchtkwaliteit .......................................................................................................................... 27 
4.8 Externe veiligheid ................................................................................................................... 27 
4.9 Beoordeling m.e.r.-plicht ........................................................................................................ 28 

Hoofdstuk 5 Beschrijving van het plan.............................................................................................. 29 

5.1 Planvorm ................................................................................................................................ 29 
5.2 Toelichting op de bestemmingen ........................................................................................... 29 

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid ...................................................................................... 37 

Hoofdstuk 7 Maatschappelijke toetsing en overleg .......................................................................... 38 

7.1 Inleiding .................................................................................................................................. 38 
7.2 Vooroverleg ............................................................................................................................ 38 
7.3 Inspraak .................................................................................................................................. 38 
7.4 Zienswijzen ............................................................................................................................. 38 

Hoofdstuk 8 Overzicht van wijzigingen ............................................................................................. 39 

8.1 Wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan ......................................... 39 
8.2 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan ................................................ 39 

 
Bijlagen bij de Toelichting "Sander-banken" .................................................................. 41 

 
 
 
 



6 
 

 
 
 
Planregels "Sander-banken" ............................................................................................ 43 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels .......................................................................................................... 44 

Artikel 1 Begrippen ....................................................................................................................... 45 
Artikel 2 Wijze van meten ............................................................................................................. 50 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels ...................................................................................................... 52 

Artikel 3 Agrarisch ........................................................................................................................ 53 
Artikel 4 Groen.............................................................................................................................. 54 
Artikel 5 Maatschappelijk .............................................................................................................. 55 
Artikel 6 Sport ............................................................................................................................... 56 
Artikel 7 Tuin ................................................................................................................................. 58 
Artikel 8 Verkeer ........................................................................................................................... 59 
Artikel 9 Verkeer - Spoorverkeer .................................................................................................. 60 
Artikel 10 Verkeer - Verblijf ........................................................................................................... 61 
Artikel 11 Water ............................................................................................................................ 62 
Artikel 12 Wonen - Aaneengesloten ............................................................................................. 63 
Artikel 13 Wonen - Geschakeld .................................................................................................... 67 
Artikel 14 Wonen - Gestapeld ...................................................................................................... 70 
Artikel 15 Wonen - Patio ............................................................................................................... 72 
Artikel 16 Wonen - Twee-aaneen ................................................................................................. 74 
Artikel 17 Wonen - Vrijstaand ....................................................................................................... 78 
Artikel 18 Wonen - Vrijstaand 2 .................................................................................................... 82 
Artikel 19 Wonen - Zorgwoning .................................................................................................... 86 
Artikel 20 Waarde - Archeologie 1................................................................................................ 88 
Artikel 21 Waarde - Archeologie 2................................................................................................ 90 

Hoofdstuk 3 Algemene regels ........................................................................................................... 92 

Artikel 22 Anti-dubbeltelregel ....................................................................................................... 93 
Artikel 23 Algemene bouwregels .................................................................................................. 94 
Artikel 24 Algemene gebruiksregels ............................................................................................. 95 
Artikel 25 Algemene afwijkingsregels ........................................................................................... 96 
Artikel 26 Algemene wijzigingsregels ........................................................................................... 97 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels ............................................................................................. 99 

Artikel 27 Overgangsrecht .......................................................................................................... 100 
Artikel 28 Slotregel ..................................................................................................................... 101 

 

  



7 
 

Toelichting "Sander-banken" 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding 

Het beleid van de gemeente Etten-Leur is er op gericht om naast de bestemmingsplannen voor 
nieuwe ontwikkelingen ook de bestemmingsplannen voor het bestaande stedelijke gebied te 
actualiseren. De actualisering van deze vaak verouderde plannen is noodzakelijk om de volgende 
redenen: 

• de bestemmingsplannen sluiten niet meer aan op de huidige regelgeving en het beleid met 
betrekking tot de ruimtelijke ordening en de thans heersende woonwensen; 

• de bestemmingsplannen sluiten niet meer aan bij de huidige inzichten ten aanzien van onder 
andere het milieu, bedrijvigheid en voorzieningen; 

• de bouwvoorschriften sluiten niet meer aan op de hedendaagse woonwensen; 
• op een aantal locaties is in afwijking van het bestemmingsplan gebouwd; 
• het ontbreken van gebruiksbepalingen maakt het niet altijd mogelijk om adequaat te reageren op 

ongewenste ontwikkelingen. 
 

Bij de actualisering van de bestemmingsplannen voor de woonwijken is gekozen voor een 
wijkgerichte aanpak. De volgende verdeling is gemaakt: 

• Etten-Noord West; 
• De Grient; 
• Etten-Oost; 
• Het Hooghuis; 
• Kom Leur; 
• Brandseweg-Keen;  
• Grauwe Polder; 
• Sander-Banken; 
• Markt-Centrum.  
 
Nu is het bestemmingsplan voor de wijken (Klein en Groot) Sander en Lage Banken toe aan een 
actualisering.  

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied van dit op te stellen bestemmingsplan wordt grofweg begrensd door de nieuwe 
plannen voor Haansberg Oost en Spoorzone en de weg Haansberg aan de westzijde, het spoor aan 
de zuidzijde, de wijk Baai/Markenlanden  en de weg Sander aan de oostzijde en aan de noordzijde de 
weg Sander en het buitengebied. 

Het bestemmingsplan omvat twee woonwijken, namelijk de woonwijk ‘Lage Banken’ en  ‘Klein en 
Groot Sander’. Beide woonwijken zijn destijds (jaren ’90 van de vorige eeuw) gerealiseerd om aan de 
regionale woningbouwbehoefte tegemoet te komen.  

 

De exacte ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.  
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Figuur 1: Ligging plangebied 
 

Zie onderstaande figuur voor de bijbehorende straten die onderdeel uitmaken van het plangebied. 

 

1.3 Geldende bestemmingsplannen 

Binnen het betreffende plangebied gelden momenteel tal van veelal verouderde 
bestemmingsplannen. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van deze geldende 
plannen. Op onderdelen is via buitenplanse vrijstellingen van de plannen afgeweken. 

 

Bestemmingsplan Goedkeuring GS 
Klein Sander (incl. herzieningen) 20 februari 1990 
Lage Banken 1 mei 1997 
Groot Sander 7 februari 1997 
De Grient  15 juni 1977 

 
Bovenstaande bestemmingsplannen zijn allen ouder dan tien jaar. Ter verheldering van het juridisch-
planologische kader voor dit plangebied en om te voorzien in de meest recente wet- en regelgeving, 
zal door middel van actualisering een overzichtelijke actuele situatie worden gecreëerd, met één 
bestemmingsplan. 
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1.4 Opzet van de toelichting 

In deze toelichting worden de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan ‘Sander-Banken’ 
weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de actuele en relevante beleidskaders, doelstellingen 
en wet- en regelgeving van het rijk, de provincie en de gemeente. De bestaande situatie wordt 
beschreven in hoofdstuk 3. Diverse mogelijke randvoorwaarden, zoals geluid, bodem en water, 
komen aan bod in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt een toelichting gegeven op het juridische deel 
van het bestemmingsplan, de planregels en planverbeelding. Hoofdstukken 6 en 7 hebben betrekking 
op de economische uitvoerbaarheid respectievelijk de maatschappelijke toetsing en het overleg zoals 
bedoeld in het Bro. In de fase van vaststelling van het bestemmingsplan zal hoofdstuk 8 worden 
ingevuld.  
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Hoofdstuk 2 Huidige situatie en (her)ontwikkelingen 

Voor het formuleren van beleid en het opstellen van het bestemmingsplan is het van belang dat de 
uitgangspunten en de huidige situatie in het plangebied goed in beeld worden gebracht. Met het oog 
hierop is het plangebied geïnventariseerd en geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke en 
functionele opbouw van het plangebied en de huidige kwaliteiten beschreven. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de eventuele voorgenomen (her)ontwikkelingen. 

 
2.1 Bestaande ruimtelijke hoofdstructuur 

2.1.1 Ruimtelijke en functionele structuur 

 
Figuur 3: Bestaande ruimtelijke en functionele en structuur van Sander-Banken 
 

In beide woonwijken is de woonfunctie overheersend. Ook de locatie van de Hogere 
Laboratoriumschool aan de Concordialaan is bebouwd met woningen. Het plangebied bestaat 
voornamelijk uit grondgebonden woningen.  

 

Aan de Concordialaan, de Zonnestad, de Wissel en aan de Binnenhof zijn appartementengebouwen 
aanwezig.  
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Ten zuiden van de Concordialaan liggen sportvelden en sportfaciliteiten. Aan de Akkerweg staat de 
Koninkrijkszaal van de Jehova's Getuigen. Aan het Binnenhof staat een wijkgebouw met een 
maatschappelijke functie. 

 
 
2.1.2 Groenstructuur 

 
Figuur 4: De ruimtelijke groenstructuur van Sander-Banken 
 

Groot Sander 
De ruimtelijke groenstructuur binnen deze wijk is gebaseerd op een doorgaand stelsel van groen met 
het buitengebied. Binnen deze wijk is ruimte gereserveerd voor open plekken waar gespeeld kan 
worden. 

De voortuinen, laanbeplanting en deze open plekken zijn dusdanig gerangschikt dat het een 
organisch geheel vormt. Midden in Groot Sander ligt een plein als knooppunt van verschillende 
buurtwegen. Dit knooppunt is ook groen aangekleed. Direct grenzend aan de noordzijde van de 
woonwijk Lage Banken ligt een park. De ontwateringssloot uit het noorden is opgenomen in een 
brede lineaire groenstrook. Deze singelachtige strook ‘eindigt’ met het buitengebied. Het pleintje 
vormt een onderdeel van deze lineaire groenstrook en markeert de aansluiting met de laan die over 
de zichtlijn naar het park loopt. 
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Foto: Het park in Groot Sander 
 

Klein Sander 
In deze kleine woonwijk zijn verschillende woontypes aan verschillende openbare ruimtes ontwikkeld. 
Kleinschaligheid was het doel en heeft vorm gekregen in hofjes-achtige structuren. De Veldweg, de 
ontsluitingsweg van deze wijk richting Concordialaan, waar alle hofjes aan gelegen zijn heeft dubbele 
laanbeplanting. Deze bomen maken onderdeel uit van de groenstructuur in Etten-Leur.  Zie ook 
paragraaf 3.3 

 

  
Foto: De Veldweg 
 
Aan de Hooiweg is nog een groene ruimte aanwezig waarin kinderen kunnen spelen. Dit parkje ligt 
aan de noordzijde van deze woonwijk. 
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Foto: Groene ruimte aan de Hooiweg 
 

Lage Banken 
Het thema voor de stedenbouwkundige opzet van deze wijk was ’Binnentuin’. Midden in de wijk is een 
‘binnentuin’ aangelegd met een wijkgebouw. De ‘binnentuin’ is geheel omsloten door woonbebouwing 
(de dubbele tuinmuur). Deze gesloten woonbebouwing is aan de Deken Koopmanslaan en de 
Concordialaan aanwezig. Ook aan de Aletta Jacobslaan, als grens met woonwijk Groot Sander is 
deze ‘dubbele tuinmuur’ gerealiseerd. De Statenlaan is ‘het tuinpad’ en de hoofdontsluiting van deze 
wijk.  

 

  
Foto: De Statenlaan met laanbeplanting 
 

In het zuidelijke gedeelte van Lage Banken heeft een groen karakter door de aanwezige sportvelden 
aan de Concordialaan en sportparkstraat. 
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Foto: De Concordialaan met links het sportpark 
 

Groenstructuren in het bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan worden de belangrijkste hoofdgroenstructuren bestemd als 'Groen'. De 
overige groenvoorzieningen krijgen de bestemming 'Verkeer - Verblijf' waarmee wordt aangegeven 
dat dit verblijfsgebieden zijn. Dit betekent uiteraard niet dat het groen verdwijnt, maar dat wordt 
aangegeven dat het onderdeel uitmaakt van een verblijfsgebied. Hierdoor is het makkelijker om 
bijvoorbeeld fietspaden, een rotonde of extra parkeerplaatsen aan te leggen.  
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2.1.3 Verkeerstructuur 

 
Figuur: Verkeerstructuur Sander-Banken 
 

Verkeersstructuur 
Het plan Sander-Banken is in hoofdzaak een woongebied met aan de zuidoostkant de aanwezigheid 
van sportvoorzieningen. Binnen het plangebied loopt een gebiedsontsluitingsroute, namelijk de 
Statenlaan en de Aletta Jacobslaan. Aan de westzijde en zuidzijde wordt het plan begrensd door een 
gebiedsontsluitingsweg, namelijk de Hoevenseweg en Concordialaan. 

Al deze wegen voeren een 50 km/h-regime en maken onderdeel uit van de binnenstedelijke 
hoofdwegenstructuur en zijn dan ook niet alleen van belang voor de ontsluiting van dit plangebied, 
maar ook van belang voor de totale verkeersafwikkeling binnen Etten-Leur als geheel. 

De overige wegen kunnen gekenmerkt worden als erftoegangswegen, zijnde woonstraten. Deze 
straten hebben niet allemaal een directe verbinding met de gebiedsontsluitingswegen. Op deze 
wegen geldt een 30 km/h-regime. Een aantal woonstraten van de wijk lopen dood en worden 
gekenmerkt als verblijfsgebieden. 

Langs de gebiedsontsluitingswegen liggen vrijliggende fietspaden en trottoirs. In verband met de 
aanwezigheid van een sportpark is het westelijk deel van de Concordialaan in het plangebied 
voorzien van vrijliggende fietspaden en trottoirs. 
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Het al dan niet doortrekken van de Aletta Jacobslaan richting de Haansberg is een besluit dat 
genomen dient te worden in relatie tot de ontwikkeling van het gebied Hoge Haansberg. Gelet hierop 
is in het verlengde van de Aletta Jacobslaan voor het gebied tussen de Aletta Jacobslaan en de 
Haansberg de bestemming "Verkeer" uit het geldend bestemmingsplan Groot Sander overgenomen.  

Parkeren 
In de openbare ruimte is voorzien in parkeren voor bewoners en bezoekers. Voor een deel van het 
plangebied geldt een parkeerverbodszone waardoor uitsluitend parkeren in de daartoe aangelegde 
parkeervakken is toegestaan. In het overige deel kan langs wegen en op parkeerpleinen geparkeerd 
worden. 

In het bestemmingsplan worden de belangrijkste ontsluitingswegen bestemd als 'Verkeer'. De overige 
wegen en gebieden krijgen de bestemming 'Verkeer - Verblijf' waarmee wordt aangegeven dat dit 
verblijfsgebieden zijn. Het spoor krijgt de bestemming 'Verkeer - Spoorverkeer'. 

 
2.1.4 Maatschappelijke en sportvoorzieningen 
Binnen het plangebied ligt het sportpark Lage Banken. Dit sportpark biedt huisvesting aan 
verschillende sportverenigingen. Op het sportpark zijn sportvelden, een atletiekbaan, een sporthal en 
overige sportvoorzieningen aanwezig. De sporthal wordt op termijn gesloopt.  

Aan de Akkerweg is een maatschappelijk gebouw aanwezig waar de Koninkrijkszaal van de Jehova’s 
Getuigen is gevestigd. Er staat tevens een woonzorgcomplex aan de Klaverweide.  

Daarnaast staat er een wijkgebouw met een maatschappelijke functie, waaronder een 
kinderdagverblijf, aan het Binnenhof in het plangebied. Zie ook onder 2.2. 

 
2.2 (Her)ontwikkelingen 

Wijkgebouw 
Op dit moment heeft het wijkgebouw aan de Binnenhof een maatschappelijke functie. Het pand is 
primair voor deze functie bestemd en de maatschappelijke bestemming blijft het uitgangspunt voor de 
locatie. Om echter op termijn in te kunnen spelen op ontwikkelingen of om ongewenste 
ontwikkelingen zoals verpaupering tegen te gaan, is er een aanduiding voor 'wonen' opgenomen op 
de verbeelding en de planregels om het bestaande pand voor woondoeleinden mogelijk te maken. Als 
er geen geschikte invulling kan worden gevonden kan via een een aparte wijzigingsbevoegdheid, 
onder voorwaarden, gekeken worden naar een invulling voor maximaal twee patiowoningen. 

Wijzigingsregeling  
Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om de bestemming, "Maatschappelijk" en 
"Groen" te wijzigen in "Wonen", "Verkeer-Verblijf", "Tuin" en/of "Groen". Deze wijziging is opgenomen 
omdat indien er geen vraag meer is naar een maatschappelijke functie in het bestaande wijkgebouw, 
het mogelijk moet zijn om de locatie te herontwikkelen voor woningbouw. 

Hiervoor is in artikel 26.4 onder "wro-zone wijzigingsgebied 1" een wijzigingsregeling opgenomen die 
de bouw van maximaal twee patiowoningen mogelijk maakt. Hierbij is deels rekening gehouden met 
de inspraakreactie en zienswijze van de omwonenden. Bij invulling van de eventueel vrijkomende 
locatie, moet voldaan worden aan de voorwaarden dat het bestaande groen (bomen) worden 
gerespecteerd en er zal bij de bouw een minimale afstand van 5 meter tot aan de openbare weg 
moeten worden gehanteerd. De oppervlakte mag niet bedragen dan de bestaande oppervlakte aan 
bebouwing. 

Toevoegen woningen 
Dit bestemmingsplan komt tegemoet aan het verzoek om de woning aan Sander 24 te mogen 
splitsen. Aan Sander 30 is een toevoegen van een woning mogelijk op grond van het geldende 
bestemmingsplan. Deze mogelijkheid wordt overgenomen. 
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Wijzigingsregeling 
De lintbebouwing langs Sander en Haansberg kenmerkt zich door het individuele karakter van de 
bouwing. Slechts langs een beperkt deel is de bebouwing minder intensief en is er sprake van open 
karakter. Met behoud van het karakter is onder voorwaarden de bouw van extra woningen te 
rechtvaardigen. De goot- en bouwhoogte moeten bijvoorbeeld wel aansluiten op de bestaande 
bebouwing. 

Het opvullen van open gaten sluit aan op het beleid om te komen tot duurzaam grondgebruik. 

Daarom hebben burgemeester en wethouders onder voorwaarden de bevoegheid om een extra 
bouwvlak toe te kennen ter plaatse van de aanduing "wro-zone wijzigingsgebied 2". In artikel 26.5 is 
de regeling opgenomen. De regeling zal gelden voor op tekening aangegeven zone langs het Sander 
en perceel Haansberg 28A en 30.  



19 
 

Hoofdstuk 3 Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsdoelstelling van rijk, provincie en gemeente voor de 
actualisering van de bestemmingsplannen, waaronder het bestemmingsplan ‘Sander-Banken’. Gezien 
het feit dat dit bestemmingsplan nagenoeg een conserverend karakter heeft, beperkt dit hoofdstuk 
zich hoofdzakelijk tot de beleidsdoelstelling die ten grondslag ligt aan de actualisering van het 
bestemmingsplan. Aandacht wordt besteed aan het beleid en regelgeving van diverse overheden die 
het noodzakelijk maakt dat er voor dit gebied ook een geactualiseerd bestemmingsplan wordt 
opgesteld. 

 
3.1 Wet ruimtelijke ordening 

Een van de uitgangspunten van de Wet ruimtelijke ordening (nader genoemd: Wro) is een centrale rol 
voor actuele bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van een gemeente. In de Wro is de 
plicht voor de gemeente opgenomen om eens in de tien jaar de bestemmingsplannen, gewijzigd dan 
wel ongewijzigd, vast te stellen. Indien een gemeente hieraan niet voldoet, mogen er als sanctie geen 
legeskosten worden geheven.  

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de digitalisering van bestemmingsplannen. Wijziging, 
uitwisseling, vergelijking, monitoring en toetsing van digitale bestemmingsplannen is technisch vele 
malen eenvoudiger dan bestemmingsplannen in papieren vorm. Digitaal uitwisselbare 
bestemmingsplannen ondersteunen de doelstelling van de nieuwe Wro met betrekking tot de 
actualisering.  

De planverbeelding en de planregels zijn conform de laatste RO Standaarden en Standaard voor 
Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) vormgegeven en het plan zal onder meer digitaal worden 
verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 
3.2 Provinciaal beleid 

Structuurvisie ruimtelijke ordening provincie Noord-Brabant 
Op 1 oktober 2010 heeft het college van Provinciale Staten de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 
(verder: SVRO) vastgesteld. In dit SVRO zijn de hoofdlijnen van het provinciale ruimtelijke beleid tot 
2025 vastgelegd (met een doorkijk naar 2040). Deze SVRO is bindend voor het ruimtelijk handelen 
van de provincie en vormt een basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de 
Wro biedt.  

De SVRO gaat in op de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie. Mens, markt en milieu moeten binnen 
de provincie in evenwicht zijn. Daarom kiest de provincie ervoor de verdere ontwikkeling van 
gevarieerde en aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus en voor een kennisinnovatieve economie 
met als basis een klimaatbestendig en duurzaam Brabant.  

Binnen de stedelijke structuur van Brabant worden twee ontwikkelingsperspectieven onderscheiden: 

a. stedelijke concentratiegebieden (stedelijke regio’s): in deze gebieden met bijbehorende 
zoekgebieden wordt de bovenlokale verstedelijkingsbehoefte opgevangen. Enerzijds om de 
steden voldoende draagvlak te geven voor hun functie als economische en culturele motor, 
anderzijds om het dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan; 

b. overig stedelijk gebied (landelijke regio’s): het overig stedelijk gebied, met bijbehorende 
zoekgebieden voor verstedelijking, voorziet in de opvang van de lokale verstedelijkingsbehoefte. 
Grootschalige verstedelijking is ongewenst en voor woningbouw geldt het principe ‘bouwen voor 
migratiesaldo-nul’. 

Bij de opvang van de verstedelijkingsbehoefte wordt het accent sterker verlegd van nieuwe uitleg naar 
het bestaand stedelijk gebied, door in te zetten op herstructurering en onderhoud. Beheer en 
(her)ontwikkeling van de bestaande voorraad vragen specifieke aandacht. Er wordt ingezet op 
zorgvuldig ruimtegebruik door de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te 
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benutten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de gebiedskenmerken en kwaliteiten van de 
omgeving. 

Voor heel Noord-Brabant zijn gebiedspaspoorten opgesteld. In de gebiedspaspoorten is aangegeven 
welke landschapskenmerken bepalend zijn voor de kwaliteit van een gebied of een landschapstype. 
Daarnaast zijn de provinciale ambities weergegeven voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit. 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen 
kwaliteiten. 

Gelet op het conserverende karakter van dit bestemmingsplan, passen de uitgangspunten in dit plan 
binnen de kaders van het provinciale beleid. 

 
3.3 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Plus, Etten-leur in Bloei 2020 
Op 23 mei 2005 heeft de gemeenteraad de StructuurvisiePlus vastgesteld. In de visie is voor de 
woningbouw bepaald dat een deel binnenstedelijk moet worden gerealiseerd, door het benutten van 
binnenstedelijke bouwlocaties. Een meerlaags grondgebruik moet voor zover stedenbouwkundig 
verantwoord worden bevorderd.  

Milieuvisie 2010-2020 
De Milieuvisie is op 13 juli 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. In de milieuvisie wordt op een 
gestructureerde wijze in beeld gebracht waar Etten-Leur op het gebied van milieu en duurzame 
ontwikkeling staat. De visie gaat in op de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen, de 
noodzaak en behoefte aan inzet van mensen en de van belang zijnde ontwikkelingen. Hierbij wordt 
ingegaan op onder meer een aantal ambities, doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot 
milieu en duurzame ontwikkeling. Een daarvan is de integratie van milieubeleid met ruimtelijk beleid. 
Bij het opstellen van dit conserverend bestemmingsplan is rekening gehouden met de milieuvisie. Zie 
hiervoor hoofdstuk 4. 

Beleidsvisie Externe veiligheid 2008 
In december 2008 is door de gemeenteraad de Beleidsvisie Externe Veiligheid vastgesteld. Deze 
visie bevat voor verschillende gebiedstypen de ambities en keuzes met betrekking tot het 
plaatsgebonden risico (PR0 en het groepsrisico (GR). Met de ambities en uitgangspunten is in dit 
bestemmingsplan rekening gehouden. Zie hiervoor hoofdstuk 4.  

Beleidsregel aan huis gebonden beroepen en bedrijven 
Veel nieuwe bestemmingsplannen kennen al een (ruime) regeling voor aan huis gebonden beroepen 
en bedrijven. Toch blijkt uit de praktijk dat er soms onduidelijkheid is over wanneer de gemeente nu 
welk beroep of bedrijf rechtstreeks toestaat. Om zoveel mogelijk discussie te voorkomen is in de 
beleidsregel de uitgangspunten voor aan huis gebonden beroepen en bedrijven nog eens duidelijk 
weergegeven. Deze beleidsregel is integraal in de bijlage bij deze toelichting opgenomen.  

Groenbeleidsnota 2008 
De Groenbeleidsnota heeft als doelstellingen het beschermen en versterken van het openbaar groen 
in bestaand stedelijk gebied evenals het versterken van de samenhang van het groen met oog voor 
landschappelijke, ecologische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische patronen door het definiëren 
van uitgangspunten voor nieuw beleid. De nota zal dienen als integraal beleidskader voor de 
stedelijke groenstructuur van de gemeente Etten-Leur, inclusief de randen tussen stedelijk gebied en 
buitengebied. De nota zal in samenhang met andere beleidsterreinen een van de toetsingskaders zijn 
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, evenals voor de ontwikkeling van beleid met betrekking tot 
groen. 

Het groene karakter van Etten-Leur wordt behouden door de verankering van verschillende thema’s 
samen met de absolute ondergrens van de groennorm van gemiddeld 80 m² per woning. Om het 
groen kwantitatief op peil te houden is de verkoop van openbaar groen ongewenst. Aandacht wordt 
besteed aan illegaal in gebruik genomen groenstroken. Bij het opstellen van dit plan wordt daarom de 
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nulsituatie vastgelegd, zodat vanaf dat moment voor zover mogelijk handhavend opgetreden kan 
worden.  

Alleen de belangrijke hoofdgroenstructuurelementen (een greep uit de Hoofdbomenstructuur en 
Hoofdstructuur Groene Vlakelementen tezamen) zijn in het bestemmingsplan bestemd tot “Groen”. 
De overige “groene Vlakelementen”en hoofdbomenstructuur hebben de bestemming 'Verkeer - 
Verblijf" gekregen.  

Beleidsnotitie “Huisvesting mantelzorg gemeente Etten-Leur” 
Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘huisvesting mantelzorg gemeente Etten-
Leur’ vastgesteld. Deze notitie is bedoeld om ruimtelijke mogelijkheden te bieden om huisvesting voor 
mantelzorg bij woningen mogelijk te maken. Naast huisvesting in permanente aan-, uit- of 
bijgebouwen biedt de notitie ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een tijdelijke woonunit. Aan 
deze afwijking hangt de voorwaarde dat, indien de mantelzorg ten einde is, een en ander weer terug 
gebracht moet worden conform het bestemmingsplan. In deze notitie zijn voorbeeldregelingen 
opgenomen. Deze regelingen zijn verwerkt in dit bestemmingsplan.  

3.4 Conclusie 

Het bestemmingsplan “Sander-Banken” is opgesteld conform de landelijke RuimtelijkeOrdening 
Standaarden voor digitale bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan heeft voornamelijk een 
conserverend karakter. Gelet op het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat het 
bestemmingsplan past binnen het landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. 
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Hoofdstuk 4 Milieu en duurzaamheid 

In dit hoofdstuk komen de onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving aan de 
orde die van belang zijn voor de herziening van het plangebied Sander-Banken. 

 
4.1 Archeologie 

Archeologie 
In Europees verband is het zogenaamde Verdrag van Malta tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit 
verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk 
beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Om dit te laten 
plaatsvinden wordt, naast de in ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische factor 
toegevoegd. De kosten voor het zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, dus de kosten voor 
inventarisatie, (voor)onderzoeken, bodemonderzoek en documentatie, worden door de initiatiefnemer 
betaald. Archeologie wordt een vast onderdeel van de planvoorbereiding van ingrepen in en om de 
bodem. Plannen worden getoetst aan het belang van het behoud van het archeologisch erfgoed en 
de consequenties voor het archeologisch bodemarchief worden nagegaan. Op 1 september 2007 is 
de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht geworden. Hiermee worden de 
uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De 
eigen rol van de overheden is daarmee officieel. Gemeenten moeten rekening houden met 
archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen. Provincies kunnen archeologische attentiegebieden 
aanwijzen waarvoor gemeenten de bestemmingsplannen moeten aanpassen.  

Samen met de regioarcheoloog is vervolgens besloten te komen tot gemeentelijk beleid ten aanzien 
van archeologische monumentenzorg. Als basis hiervoor dient een actuele archeologische 
verwachtingskaart, die in opdracht van de gemeente in 2008-2009 door RAAP Archeologisch 
Adviesbureau is opgesteld. Tevens is door RAAP op basis van de verwachtingskaart een 
archeologische beleidsadvieskaart opgesteld voorzien van voorstellen voor het vast te stellen 
archeologiebeleid. Ten opzichte van de oude kaart heeft de actuele kaart de laatste archeologische 
stand van zaken, de actuele archeologische inzichten en de historisch geografische en bouwkundige 
waarden in zich verenigd. 

Hiermee wordt beoogd voor het grondgebied van de gemeente Etten-Leur meer inzicht te verkrijgen 
in de samenhang tussen de cultuurhistorische waarden en de landschappelijke basis. De 
cultuurhistorische waarden- en archeologische verwachtingskaart vormt in combinatie met de 
beleidsadvieskaart het uitgangspunt voor het vast te stellen archeologiebeleid van de gemeente 
Etten- Leur, dat uiteindelijk in de archeologische beleidskaart wordt verbeeld. Na vaststelling is de 
beleidskaart leidend en behoeft de CHW of IKAW voor het aspect archeologie niet meer te worden 
geraadpleegd voor lokale projecten.  

Op 11 oktober 2010 heeft de gemeenteraad een actualisatie van het archeologiebeleid, de 
archeologische beleidskaart en erfgoedverordening vastgesteld.  
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Plangebied 
Monumenten 
Binnen het plangebied zijn geen gemeentelijke of rijksmonumenten aanwezig.  

Cultuurhistorie 
Zowel Lage Banken, als Klein en Groot Sander zijn woonwijken, daterend van eind vorige eeuw. Het 
noordelijke deel van het plangebied was agrarisch gebied en het zuidelijke deel was, door middel van 
de sportparken (o.a. destijds ook nog de hockeyvelden) de overgang naar het agrarisch gebied. De 
weg Haansberg/Sander vormde de grens van de driehoekige vorm.  

Verwachtingswaarden 
Er zijn op grond van de beleidskaart van RAAP gebieden in het plangebied Sander-Banken die een 
hogere archeologische verwachtingswaarde hebben; dit zijn Waarde 1 (rood) en Waarde 2 (oranje). 
Hierbij gelden grenzen bij bouwwerken en -werkzaamheden waarbij geen werkzaamheden mogen 
plaatsvinden indien het te verstoren gebied groter is dan 100,00 m2 (waarde 1 - rood)  respectievelijk 
1000,00 m2 (waarde 2 - oranje) met bodemingrepen dieper dan ca. 40,00 cm -Mv. Indien dit wel het 
geval is dient vroegtijdig archeologisch vooronderzoek plaats te vinden in de vorm van een 
bureauonderzoek eventueel aangevuld met een verkennend booronderzoek teneinde meer inzicht te 
krijgen in de aard van de verwachte archeologische resten en de mate van eventuele 
bodemverstoring. Op basis van de resultaten van dit onderzoek dient het bevoegd gezag een 
beslissing te nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 



24 
 

 

Vertaling in het bestemmingsplan 
De verschillende Archeologische beleidsgebieden zijn op basis van de het geldende beleid ten 
aanzien van bodemingrepen vertaald naar de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" met het 
bijbehorende beschermingsregime. Op de verbeelding is vanwege de vrijstellingsgrenzen de Waarde 
1 en voor enkele gebieden waar nog geen/weinig ontwikkelingen hebben plaatsgevonden Waarde 2 
opgenomen, waarbij er archeologisch onderzoek nodig is voor 100,00 m2, respectievelijk 1000,00 m2. 
Er worden geen bodemverstoringen verwacht van meer dan 2500,00 m2 en dieper dan 40,00 cm -Mv. 
Deze categorieën zijn daarom niet vertaald in het bestemmingsplan. 

 
4.2 Bodem 

Wettelijk is bepaald dat een vergunningplichtig bouwwerk niet mag worden gebouwd op een zodanig 
verontreinigd terrein, dat er schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers 
of het milieu. Bij relevante nieuwbouw zal voorafgaand aan het verlenen van de 
omgevingsvergunning moeten worden aangetoond dat de bodem schoon is.  

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een actualisering van de bestaande planologische situatie. 
De kwaliteit van de bodem is geschikt om op te wonen.  

 
4.3 Waterhuishoudkundige aspecten 

Brabantse Delta 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het gaat 
dan om het waterkwantiteits en -kwaliteitsbeheer, de waterkeringzorg, waterzuivering, het 
grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer. 

Het waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenornen in het waterbeheersplan 2010-2015, 
wat is afgestemd op Europees, nationaa! en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan 
zijn veiligheid, droge voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, genieten van water en 
het waterschap als calamiteitenorganisatie. 

Het waterschap heeft in een toetsingskader RO "De ruimte blauw geordend" aangegeven wat de 
ruimtelijke consequenties zijn van het waterbeleid. 

Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de 
verschillende thema's/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen 
verordening; De Keur en de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot 
ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft 
aan waar de waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie 
onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een Watervergunning van het waterschap 
benodigd. De Keur is onder andere te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta. 

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij 
gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de 'natuurlijke' waterhuishoudkundige situatie. 
Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater 
uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren, De technische eisen en 
uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de "Beleidsregel 
hydraulische randvoorwaarden 2009". 

Duurzaam waterbeheer 
Duurzaam stedelijk waterbeheer staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Specifieke 
problemen als (grond)wateroverlast en, door vervuiling, een slechte kwaliteit van het oppervlaktewater 
binnen de bebouwde kom vormen hiervoor een directe aanleiding. Daarnaast kent water in het 
stedelijke gebied verschillende potenties zoals drager van ecologie, landschap of recreatie. In het 
verleden was het waterbeheer volgend aan de ruimtelijke ordening, tegenwoordig maakt het thema 
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water integraal onderdeel uit van de planvorming. In het kader van duurzaam stedelijk waterbeheer 
wordt onder meer gestreefd naar: 

a. een minimumkwaliteit van het oppervlaktewater. Hiervoor dient de vuiluitworp vanuit rioolstelsels 
te worden gereduceerd, bijvoorbeeld door meer water te bergen in het rioolstelsel of door relatief 
schoon water af te koppelen van de riolering. Minder vervuiling van water kan mede worden 
bereikt door het voorkomen dat regenwater verontreinigd raakt, bijvoorbeeld door geen 
bouwmaterialen toe te passen die het water verontreinigen; 

b. het voorkomen van wateroverlast. De meest duurzame oplossing om wateroverlast tegen te gaan 
is creëren van meer berging ofwel ruimte voor water; 

c. zorgvuldig en zuinig watergebruik. Het gebruik van drinkwater kan worden gereduceerd door 
waterbesparende maatregelen te treffen dan wel door niet voor alle toepassingen gebruik te 
maken van drinkwater, bijvoorbeeld door regenwater te gebruiken voor toiletspoeling; 

d. een meer natuurlijk neerslagafvoerpatroon. Regenwater wordt daarbij zoveel mogelijk vertraagd 
via de bodem afgevoerd naar het oppervlaktewater en niet via de riolering naar de awzi en/of 
direct naar het oppervlaktewater; 

e. de realisatie van natuurvriendelijke oevers in het stedelijke gebied. 
 

Beide woonwijken zijn al enige tijd gereed. Ten tijde van de aanleg is al zoveel mogelijk rekening 
gehouden met een duurzaam watersysteem en waterhuishouding. Het is een conserverend 
bestemmingsplan. Alle belangrijke waterlopen worden in dit bestemmingsplan ook conform bestemd. 

  

 
Figuur 3: waterlopen in plangebied 
 
Verder wordt er geadviseerd om gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen en dus het 
achterwege laten van uitlogende materialen zoals lood, koper, zink en zacht PVC. De toe te passen 
bouwmaterialen dienen getoetst te worden aan het Bouwbesluit. Dit is een landelijke regeling. De 
wetgever biedt geen mogelijkheden om vanwege de mogelijke uitloging van materialen, aanvullende 
eisen te stellen ter bescherming van bv. het milieu. Derhalve kan op dit onderwerp uitsluitend in de 
adviserende sfeer geprobeerd worden om de toepassing van dergelijke materialen tegen te gaan. 

 
4.4 Flora en fauna 

Flora en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In deze wet zijn EU-
richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn). De 
doelstelling van de wet is de bescherming en behoud van in het wild levende planten en dieren. Het 
uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op 
beschermde soorten zonder ontheffing in principe verboden zijn. 
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De Natuurbeschermingswet 1998 is gericht op gebiedsbescherming. De wet is op 1 oktober 2005 
gewijzigd en sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 
verwerkt. De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van deze wet: 

a. Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden); 
b. Beschermde natuurmonumenten en 
c. Wetlands. 
 
 

Plangebied  
Het gehele plangebied Sander-Banken is niet aangewezen als of in de directe nabijheid van een 
dergelijk aangewezen gebied gelegen.  

Het is van belang bij de ruimtelijke planvorming om vooraf te onderzoeken of en welke beschermde 
dier- en plantsoorten voorkomen, wat hun beschermingsstatus is en wat de effecten zijn van de 
ingreep op het voortbestaan van de gevonden soorten. Dit bestemmingsplan betreft een actualisering 
in het bestaand stedelijk gebied. In dit plangebied vinden geen grootschalige herontwikkelingen 
plaats. Sander-Banken betreft een gebied met volop bestaande menselijke activiteiten en 
verstoringen. Het is daarmee niet waarschijnlijk dat er zich binnen dit gebied concentraties van 
beschermde plant- en diersoorten voorkomen. Voor zover die soorten wel voorkomen zal er ten 
gevolge van de vaststelling van dit bestemmingsplan geen verstoring optreden. De Flora en faunawet 
blijft daarnaast nog steeds wel van toepassing op activiteiten die binnen het plangebied zullen/kunnen 
plaatsvinden. Voor zover op individuele perceelsniveau de bouw van nieuwe woningen mogelijk wordt 
gemaakt, zal verantwoording moeten plaatsvinden. 

 
4.5 Milieuzonering 

Door het aanbrengen van een zone tussen bedrijvigheid en gevoelige bestemmingen zoals 
woningbouw kan de overlast ten gevolge van deze activiteiten zo laag mogelijk worden gehouden. 
Zonering is met name van toepassing bij nieuwbouw van woningen in de directe omgeving van een 
bedrijf of andersom.  

In het bestemmingsplan Sander-Banken ligt de bestaande situatie vast met uitzondering van de 
wijzigingsregeling aan de weg Sander en Haansberg 28A. Aangezien er zeer weinig bedrijvigheid 
aanwezig is, is milieuzonering hier niet aan de orde. 

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle aanwezige aan huis gebonden 
beroepen/bedrijven. Deze inventarisatie is in de bijlage opgenomen. Alle genoemde 
beroepen/bedrijven zijn passend binnen een woonomgeving.  

De bestaande afstanden tussen de Koninkrijkszaal (cat. 2), het wijkgebouw (cat. 2) en sportpark Lage 
Banken (3.1) en gevoelige bestemmingen zijn conform de afstanden zoals gehanteerd in de 
handreiking van de VNG ‘Bedrijven en mileuzonering 2009’. 

 
4.6 Geluidhinder 

Wegverkeerslawaai 
Ingevolge artikel 74 Wet geluidhinder (Wgh) zijn in principe alle wegen gezoneerd. Uitzondering op 
deze regel zijn wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt en woonerven. 
De meeste wegen in het plangebied hebben een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. 
Uitzondering hierop zijn de Statenlaan, de Aletta Jacobslaan, de Hoevenseweg, een deel van de 
Haansberg en de Oude Grind, waar een maximale snelheid van 50 kilometer per uur geldt. Als er 
eventueel een verbindingsweg van de Statenlaan naar Haansberg Oost wordt aangelegd, zal er ook 
een maximum snelheid van 50 km/u gelden. Voor deze gezoneerde wegen geldt voor nieuw te 
bouwen woningen een voorkeurgrenswaarde van 48 dB. Deze waarde wordt berekend op basis van 
Lden.  
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Als een geluidzone geheel of gedeeltelijk binnen het plangebied valt, moet bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan akoestisch onderzoek worden verricht naar de geluidsbelasting op nieuwe 
woningen en nieuwe andere geluidgevoelige bestemmingen binnen die geluidzone conform artikel 77 
Wgh. Echter dit geldt alleen indien het bestemmingsplan nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk 
maakt of als er een nieuwe weg aangelegd kan worden.  

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe wegen mogelijk. Wel komt dit bestemmingsplan tegemoet 
aan het verzoek om de woning aan Sander 24 te splitsen. Aan Sander 30 is een toevoegen van een 
woning mogelijk op grond van het geldende bestemmingsplan. Deze mogelijkheid wordt 
overgenomen. Bovendien is er een wijzigingsregeling opgenomen voor een zone aan de weg Sander 
en Haansberg 28A en 30 voor het toevoegen van extra woningen. De weg Sander maakt deel uit van 
een 30 km-zone. Akoestisch onderzoek voor deze woningen is daarmee niet meer nodig. Voor de 
woningen aan de Haansberg zal bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wel een akoestisch 
onderzoek nodig zijn. 

Spoorweglawaai  
Het plangebied is gedeeltelijk gelegen binnen de invloedssfeer van de spoorlijn Roosendaal-Breda. 
De hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor woningen bedraagt 55 dB en voor andere 
geluidsgevoelige objecten 53 dB. De maximale ontheffingsgrens bedraagt 68 dB. Een verhoging 
boven de 68 dB is in geen geval mogelijk. Aangezien sprake is van een conserverend 
bestemmingsplan en de onder ‘wegverkeerslawaai’ toegevoegde woningen niet binnen de 
invloedssfeer van het spoor bevindt, is in het kader van het bestemmingsplan geen nader akoestisch 
onderzoek noodzakelijk voor het plangebied.  

 
4.7 Luchtkwaliteit 

In de Wet luchtkwaliteit 2007 zijn voor een aantal stoffen grenswaarden opgenomen. 
Bestemmingsplannen worden aan deze normen getoetst. Bronnen van luchtverontreiniging zijn 
enerzijds de achtergrondwaarde en anderzijds industriële bronnen en verkeer. In en om het 
betreffende gebied zijn geen industriële bronnen aanwezig.  

De toename van verkeer ten gevolge van inbreiding is dermate beperkt dat als gevolg daarvan de 
luchtverontreiniging niet noemenswaardig toe zal nemen. Een berekening wordt gezien de beperkte 
nieuwe ontwikkelingen achterwege gelaten. Er is sprake van een ‘niet in betekende mate (NIBM)-
situatie’. 

 
4.8 Externe veiligheid 

Centraal in het overheidsbeleid betreffende externe veiligheid staat de vraag hoe groot het risico is 
dat een individu of een groep individuen loopt door vliegverkeer en de productie, het gebruik, de 
opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. De focus ligt hierbij vooral op de omgeving van een 
bedrijf of van het transport van gevaarlijke stoffen. Bij het bepalen van het risico worden twee soorten 
risico’s onderscheiden, te weten het Plaatsgebonden Risico (PR) en het Groepsrisico (GR). 

Ten aanzien van het PR worden in heel Nederland inrichtingen, bijvoorbeeld bedrijven, geregistreerd 
die effect hebben op de externe veiligheid in de omgeving. Dit zijn zogenaamde BEVI bedrijven. 
Daarnaast kunnen verkeer- en vervoerstromen ook gevolgen hebben voor externe veiligheid, indien 
er gevaarlijke stoffen over getransporteerd worden. 

Bedrijven 
Binnen het plangebied of daarbuiten zijn geen BEVI-bedrijven aanwezig die van invloed op het 
plangebied zijn.  

Gasleiding 
Ten zuiden van het plangebied (langs het spoor) heeft in het verleden een aardgastransportleiding 
van de Gasunie gelegen. Deze gasleiding is buiten gebruik gesteld en wordt niet opgenomen in het 
bestemmingsplan.  
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4.9 Beoordeling m.e.r.-plicht 

Vraag is of er sprake is van activiteiten die genoemd zijn in de bijlage van het Besluit mer. In ieder 
geval is er geen sprake van een activiteit waarvan het maken van een milieueffectrapport 
(rechtstreeks) verplicht is (C-lijst). Ook dient te worden gekeken naar activiteiten op de D-lijst (mer-
beoordeling), ook al is sprake van een activiteit beneden de drempel dan nog dient nagegaan te 
worden of sprake is van een merbeoordelingsplichtige activiteit. Ook in situaties waarin een 
drempelwaarde niet wordt overschreden dient het bevoegd gezag gelet op artikel 7.2, eerste lid, 
onder b van de Wet milieubeheer zich ervan te gewissen of de activiteit daadwerkelijk geen 
aanzienlijke nadelige milieugevolgen kan hebben, waarbij het in het bijzonder moet nagaan of sprake 
is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn. 

Er is sprake van een conserverend bestemmingsplan. Er vindt geen heroverweging plaats van mer-
(beoordelings)-plichtige activiteiten. Geconcludeerd kan worden dat een m.e.r. (-beoordeling) niet 
vereist is.  
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Hoofdstuk 5 Beschrijving van het plan 

 
5.1 Planvorm 

Binnen de planperiode van 10 jaar zullen naar de huidige inzichten nauwelijks ingrijpende 
ontwikkelingen of herstructureringen plaatsvinden. Het bestemmingsplan zal dan ook hoofdzakelijk 
een conserverend karakter krijgen, waarbij de Notitie Stedelijke Bebouwingsvoorschriften een 
vertaling zal krijgen. Dit betekent dat per perceel inzicht gaat ontstaan in de 
bebouwingsmogelijkheden van de woning inclusief de voor- en achtertuin. De 
bebouwingsmogelijkheden zijn daarbij afgestemd op de huidige reële woonwensen. Tot slot worden 
de bestaande rechten zoveel mogelijk gerespecteerd.  

Een en ander heeft geresulteerd in een planopzet met een beperkt aantal bestemmingen, een 
gedetailleerde planverbeelding en een uniforme opzet van de bouwregels. Uitgangspunt is dat de 
planverbeelding zo veel mogelijk informatie biedt over de toelaatbare gebruiksvorm en de 
bouwmogelijkheden op een perceel. Voordeel hiervan is een snel inzicht in de gebruiks- en 
bouwmogelijkheden waardoor het mogelijk is gebruikers van het bestemmingsplan goed te 
informeren. 

Het juridische gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de planverbeelding met planregels. Bij 
ieder plan hoort een toelichting, maar dit onderdeel heeft als zodanig geen rechtskracht. De analoge 
planverbeelding van het bestemmingsplan ’Sander-Banken' bestaat uit 3 bladen. De planregels zijn 
opgebouwd uit inleidende regels (hoofdstuk 1), bestemmingsregels (hoofdstuk 2), algemene regels 
(hoofdstuk 3) en overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4). 

 
5.2 Toelichting op de bestemmingen 

 
5.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Begrippen  
In de begripsregels worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte 
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Alleen die 
begripsregels worden opgenomen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen 
leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Voor sommige begrippen worden in de SVBP 
omschrijvingen gegeven. Deze worden overgenomen.  

Wijze van meten 
Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten te bepalen, wordt in de ‘wijze van meten’ 
uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten 
op de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden. Ook voor de 
‘wijze van meten’ worden in de SVBP richtlijnen gegeven.  

 
5.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
De gronden van het gehele plangebied hebben een positieve bestemming. Een positieve bestemming 
betekent dat het gebruik van de gronden voor de verschillende bestemmingen direct mogelijk is. 
Bovendien betekent het dat oprichting van gebouwen direct mogelijk is nadat burgemeester en 
wethouders een omgevingsvergunning hebben verleend, welke dient te voldoen aan onder meer de 
regels van het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Bouwverordening.  

De opbouw van de bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit:  

• Bestemmingsomschrijving;  
• Bouwregels;  
• Nadere eisen;  
• Afwijken van de bouwregels;  
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• Specifieke gebruiksregels;  
• Afwijken van de gebruiksregels;  
• Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden;  
• Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;  
• Wijzigingsbevoegdheid.  
 

Niet alle onderdelen komen bij elke bestemming voor. Van de meest gebruikte onderdelen volgt 
hierna een korte toelichting.  

Bestemmingsomschrijving 
In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden toegekende 
functie(s). De hoofdfunctie(s) worden als eerste genoemd. Indien van toepassing, worden ook de aan 
de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De ondergeschiktheid kan worden 
aangegeven door de woorden ‘met daaraan ondergeschikt’. De ondergeschikte functies staan ten 
dienste van de hoofdfunctie binnen de betreffende bestemming. 

De bestemmingsomschrijving is niet alleen functioneel maar bevat, met het oog op de 
raadpleegbaarheid, ook inrichtingsaspecten. Zo kan er worden bepaald dat de betreffende gronden 
zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van de toegestane functies. 

Bouwregels 
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels 
weergegeven. Hierbij wordt in ieder geval een onderscheid gemaakt tussen de regeling van 
(hoofd)gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde en daar waar van toepassing ook tussen 
hoofdgebouwen en aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen. 

Nadere eisen 
Nadere eisen kunnen worden gesteld ten behoeve van bepaalde doorgaans kwalitatief omschreven 
criteria, zoals een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. De nadere eisenregeling biedt de 
mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning 
sturend op te treden door het opnemen van nadere eisen in de afwijkingsmogelijkheid. Nadere eisen 
kunnen alleen worden gesteld als er in de regels ook een primaire eis wordt gesteld. De nadere eisen 
moeten verband houden met deze eis. De nadere eisenregeling hoeft niet in alle bestemmingen te 
worden geregeld. 

Afwijken van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van de algemeen toegestane bouwregelingen. 
Voor elke afwijking wordt aangegeven waarvoor een vergunning wordt verleend, de maximale 
afwijking kan worden toegestaan en meestal de situaties of voorwaarden waaronder vergunning wordt 
verleend. 

Het gaat hier om afwijkingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien de 
afwijkingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking 
hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (de algemene regels). 

Specifieke gebruiksregels 
Het is verboden gronden te gebruiken op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan. In 
specifieke gebruiksregels kunnen bepaalde functies nog expliciet worden genoemd als zijnde 
verboden gebruik. 

Afwijken van de gebruiksregels 
Met een omgevingsvergunning kan van de gebruiksregels in het plan worden afgeweken ten behoeve 
van een concrete vorm van grondgebruik. Dit mag echter niet leiden tot een feitelijke wijziging van de 
bestemming. Dat wil zeggen dat wel vergunning kan worden verleend ten behoeve van functies die 
inherent zijn aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies, maar dat via 
afwijkingsbevoegdheden geen ‘nieuwe’ functies kunnen worden toegestaan. De afwijking dient te zien 
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op kleinere, planologisch minder ingrijpende onderwerpen. Functiewijzigingen en grotere, ruimtelijke 
ingrepen dienen te worden geregeld via een wijzigingsbevoegdheid of bestemmingsplanherziening. 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
Met een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden kunnen specifieke inrichtingsactiviteiten aan een werk of werkzaamheid worden 
verbonden. Onder deze inrichtingsactiviteiten valt niet het bouwen en het gebruiken. Een 
vergunningenstelsel wordt opgenomen om extra bescherming aan een specifieke waarde van de 
bestemming te bieden, zoals landschappelijke of natuurlijke waarden, archeologische waarden, 
ecologische waarden of de groen- en/of waterstructuur. Een vergunningenstelsel kan in specifieke en 
bijzondere situaties worden opgenomen in verband met bijvoorbeeld het verwijderen van waardevolle 
boombeplanting.  

Wijzigingsbevoegdheid 
Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestemmingsplan te 
wijzigen (binnenplanse wijziging). In de meeste gevallen zal het gaan om het wijzigen van de op een 
perceel gelegde bestemming, maar deze wijziging kan eventueel ook gebruikt worden om de 
bouwmogelijkheden op een perceel te wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden voor 
specifieke bestemmingen. Indien wijzigingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan 
wel een algemene strekking hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (de algemene regels). 

Bestemmingen 
Agrarisch 
Deze bestemming is specifiek bedoeld voor de gronden behorende bij de boerderij met dagverzorging 
aan de Haansberg 1. De gronden mogen niet worden bebouwd en zijn bestemd voor agrarisch 
gebruik in de vorm van het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 
en/of het houden van dieren. 

Groen 
De groenelementen uit de groenhoofdstructuur zijn bestemd als 'Groen'. Overige groenelementen zijn 
bestemd als 'Verkeer - Verblijf'. Deze keuze vloeit voort uit de mate van flexibiliteit als het gaat om 
aanleggen van een extra rotonde, fietspaden en/of parkeerplaatsen. Kleine speelplaatsen binnen 
deze bestemming zijn toegestaan. Op de gronden mogen gebouwen, bouwwerken geen gebouwen 
zijnde en overkappingen gebouwd worden ten behoeve van de bestemming. De bouwregels zijn met 
name gericht op de maximaal toegestane hoogtematen. De oppervlakte van gebouwen mag 
maximaal 30 m² bedragen met een bouwhoogte van 3,50 meter voor specifieke bouwwerken geen 
gebouwen zijnde gelden specifieke hoogtematen.  

Maatschappelijk 
De sociale, sociaal-medische, (para)medische, educatieve, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke 
functies binnen het plangebied zijn bestemd als ‘Maatschappelijk’. De vestiging van 
detailhandelsbedrijven, horeca en overige bedrijven zijn niet toegestaan. Er is gekozen voor een 
bouwvlak op de planverbeelding. De hoogtematen zijn ook op de planverbeelding opgenomen. Ook 
geldt er een bouwpercentage voor bouwen binnen het bouwvlak.   

Sport 
Binnen deze bestemming zijn regels opgenomen met betrekking tot de sportvelden en atletiekbaan 
van sportpark Lage Banken die gelegen zijn binnen het plangebied, inclusief de bij de bestemming 
behorende voorzieningen. Strijdig met de bestemming is onder ander het plaatsen of geplaatst 
houden van onderkomens en de uitoefening van een zelfstandige horeca of een maatschappelijke 
functie. 

Er is gekozen voor een op de planverbeelding ingetekend bouwvlak, echter dit bouwvlak ligt over de 
gehele bestemming. Aangegeven is dat het bebouwde oppervlakte binnen het bouwvlak maximaal 
5% van de totale oppervlakte mag bedragen. Op de planverbeelding zijn de goot- en bouwhoogte van 
gebouwen opgenomen. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn maximale hoogteregels 
weergegeven. 
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Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van afwijkingen op flexibele ontwikkelingen in te 
spelen. Regels zijn opgenomen om de vestiging van een kinderdagverblijf en/of een buitenschoolse 
opvang onder voorwaarden toe te staan.  

Tuin 
Deze bestemming is opgenomen voor de voor- en/of zijtuinen van de woningen. Bebouwing is hier 
slechts beperkt toegelaten. Alleen een erker en een tochtportaal mogen binnen deze bestemming 
worden gebouwd. Hiervoor zijn bouwregels opgenomen.   

Verkeer 
In dit artikel zijn regels opgenomen ten behoeve van wegen die gericht zijn op de afwikkeling van het 
doorgaande verkeer (de 50 km/u wegen). Binnen deze bestemming zijn enkel bouwwerken geen 
gebouwen zijnde toegestaan.  

Specifieke bouwregels voor straatmeubilair worden niet gegeven, omdat dergelijke bouwwerken geen 
gebouwen zijnde vergunningsvrij zijn. Voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde en 
overkappingen zijn wel specifieke bouwhoogten opgenomen.  

Verkeer - Spoorverkeer 
De spoorlijn is bestemd als ‘Verkeer - Spoorverkeer’ en zijn bestemd voor vervoer per spoor en 
bijbehorende spoorwegvoorzieningen, paden, wegen en straten. Binnen deze bestemming zijn 
gebouwen toegestaan voor spoorwegdoeleinden en bouwwerken geen gebouwen zijnde en 
overkappingen tot een maximale hoogte. 

Verkeer – Verblijf  
De overige wegen, verblijfsgebieden, parkeerterreinen binnen het plangebied hebben de bestemming 
‘Verkeer - Verblijf’. Binnen deze bestemming zijn bijvoorbeeld transformatorhuisjes en bouwwerken 
geen gebouwen zijnde toegestaan, maar ook groenvoorzieningen en parkeren.  

Specifieke bouwregels voor straatmeubilair worden in deze bestemming niet gegeven. Dergelijke 
bouwwerken bouwwerken, zoals verkeersborden, wegbewijzeringborden, verkeerslichten, 
verkeerssignaleringssystemen en abri's worden aangemerkt als vergunningsvrije bouwwerken. Voor 
de overige bouwwerken geen gebouwen zijnde en overkappingen zijn specifieke maximale hoogten 
opgenomen. 

Water 
Primaire watergangen, waterpartijen en overige watergerelateerde elementen en voorzieningen zijn 
bestemd als ‘Water. Binnen de bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden opgericht.  

Wonen – Aaneengesloten  
Voor de in het plangebied opgenomen rijwoningen (drie of meer woningen woningen aaneen) is de 
bestemming ‘Wonen - Aaneengesloten’ opgenomen.  

Gekozen is voor een op de planverbeelding ingetekend bouwvlak. Op de planverbeelding zijn de 
goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen opgenomen. In de regels is onder meer opgenomen dat de 
woning de gevellijn niet mag overschrijden. Tevens is de maximale breedte van de woning 
vastgelegd. De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen zijn verschillende regels opgenomen. Tevens zijn er in de bouwregels 
regels opgenomen omtrent het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde en overkappingen. 
Voor alle afzonderlijke functies is een (specifieke) aanduiding opgenomen, waarvoor aparte 
bouwregels gelden.  

Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van afwijkingen op flexibele ontwikkelingen in te 
spelen. Regels zijn opgenomen voor de realisering van een praktijkruimte voor een aan-huis-
gebonden-beroep in een aan- en uitbouw of bijgebouw.  

Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning ten behoeve van een 
aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming woondoeleinden. In 
het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en uitbouwen of 
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bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als woondoeleinden 
kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien de 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar 
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in 
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ook zijn er bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen ten behoeve van huisvesting voor 
mantelzorg. Dit kan rechtstreeks via inwoning of middels een omgevingsvergunning met afwijking van 
het bestemmingsplan voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit of voor het geschikt maken van 
een vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte. 

Wonen -  Geschakeld 
Binnen het plangebied zijn ook woningen aanwezig die geschakeld zijn middels een garage of aan- 
uit- of aangebouwd bijgebouw vastzitten aan de hoofdmassa van de volgende woning. Hiervoor zijn 
specifieke bouwregels voor opgesteld.  

Gekozen is voor een op de planverbeelding ingetekend bouwvlak. Op de planverbeelding zijn de 
goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen opgenomen. In de regels is onder meer opgenomen dat de 
woning de gevellijn niet mag overschrijden. Tevens is de maximale breedte van de woning 
vastgelegd. De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen zijn verschillende regels opgenomen. Tevens zijn er in de bouwregels 
regels opgenomen omtrent het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde en overkappingen. 

Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van afwijkingen op flexibele ontwikkelingen in te 
spelen. Regels zijn opgenomen voor de realisering van een praktijkruimte voor een aan-huis-
gebonden-beroep in een aan- en uitbouw of bijgebouw.  

Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning ten behoeve van een 
aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming woondoeleinden. In 
het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en uitbouwen of 
bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als woondoeleinden 
kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien de 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar 
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in 
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ook zijn er bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen ten behoeve van huisvesting voor 
mantelzorg. Dit kan rechtstreeks via inwoning of middels een omgevingsvergunning met afwijking van 
het bestemmingsplan voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit of voor het geschikt maken van 
een vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte. 

Wonen – Gestapeld  
Voor de in het plangebied opgenomen gestapelde woningen, zoals flatgebouwen of 
appartementencomplexen, is de bestemming ‘Wonen - Gestapeld’ opgenomen. Het gaat hier om 
appartementgebouwen aan de Zonnestad en aan de Binnenhof. 

Er is een bouwvlak opgenomen en een aanduiding met een maximale goot- en bouwhoogte van het 
gebouw. De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen zijn verschillende regels opgenomen. Tevens zijn er in de bouwregels 
regels opgenomen omtrent het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde en overkappingen. 

Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning (appartement) ten 
behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming 
woondoeleinden. In het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en 
uitbouwen of bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als 
woondoeleinden kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien 
de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar 
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in 
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen. 
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Gelet op de aard van de bebouwing is een afwijking ten behoeve van huisvesting voor mantelzorg in 
een woonunit of in een vrijstaand bijgebouw niet opgenomen. 

Wonen – Patio 
Voor de in het plangebied opgenomen patiowoningen is de bestemming ‘Wonen - Patio’ opgenomen. 
Door een bouwpercentage op te nemen wordt een patio gegarandeerd. De tweede bouwlaag van een 
patiowoning mag niet meer dan 60% van de eerste (begane grond) laag omvatten.  

De regels bieden verder de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen zijn verschillende regels opgenomen. Tevens zijn er in de bouwregels regels 
opgenomen omtrent het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde en overkappingen. 

Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning ten behoeve van een 
aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming woondoeleinden. In 
het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en uitbouwen of 
bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als woondoeleinden 
kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien de 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar 
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in 
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Gelet op de omvang van de percelen en de kleine onbebouwde ruimtes is een afwijking ten behoeve 
van huisvesting voor mantelzorg in een woonunit of in een vrijstaand bijgebouw niet opgenomen.  

 

Wonen – Twee-aaneen  
Voor de in het plangebied opgenomen halfvrijstaande woningen (twee onder één kap), maximaal 
twee aaneen, is de bestemming ‘Wonen – Twee-aaneen’ opgenomen.  

Er is gekozen voor een bouwvlak, waarbij een aanduiding met de goot- en bouwhoogte van het 
gebouw opgenomen. Tevens is de maximale breedte van de woning en de afstand tot de zijdelingse 
perceelsgrens vastgelegd. De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. 
Tevens zijn er in de bouwregels regels opgenomen over het oprichten van bouwwerken geen 
gebouwen zijnde en overkappingen. 

Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van afwijkingen op flexibele ontwikkelingen in te 
spelen. Regels zijn opgenomen voor de realisering van een praktijkruimte voor een aan-huis-
gebonden-beroep in een aan- en uitbouw of bijgebouw.  

Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning ten behoeve van een 
aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming woondoeleinden. In 
het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en uitbouwen of 
bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als woondoeleinden 
kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien de 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar 
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in 
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ook zijn er bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen ten behoeve van huisvesting voor 
mantelzorg. Dit kan rechtstreeks via inwoning of middels een omgevingsvergunning met afwijking van 
het bestemmingsplan voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit of voor het geschikt maken van 
een vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte. 

Wonen - Vrijstaand  
Voor de in het plangebied opgenomen vrijstaande woningen is de bestemming ‘Wonen - Vrijstaand’ 
opgenomen.  

Er is wederom gekozen voor een bouwvlak. Er is een aanduiding met de goot- en bouwhoogte van 
het gebouw opgenomen. Tevens is de maximale breedte van de woning en de afstand tot de 
zijdelingse perceelsgrens vastgelegd. De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en 
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bijgebouwen. Tevens zijn er in de bouwregels regels opgenomen over het oprichten van bouwwerken 
geen gebouwen zijnde en overkappingen. Voor alle afzonderlijke functies is een (specifieke) 
aanduiding opgenomen, waarvoor aparte bouwregels gelden.  

Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van afwijkingen op flexibele ontwikkelingen in te 
spelen. Regels zijn opgenomen voor de realisering van een praktijkruimte voor een aan-huis-
gebonden-beroep in een aan- en uitbouw of bijgebouw.  

Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning ten behoeve van een 
aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming woondoeleinden. In 
het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en uitbouwen of 
bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als woondoeleinden 
kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien de 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar 
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in 
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ook zijn er bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen ten behoeve van huisvesting voor 
mantelzorg. Dit kan rechtstreeks via inwoning of middels een omgevingsvergunning met afwijking van 
het bestemmingsplan voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit of voor het geschikt maken van 
een vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte. 

Wonen - Vrijstaand 2  
Voor een deel van de vrijstaande woningen in het westen van het plangebied is de bestemming 
‘Wonen - Vrijstaand 2’ opgenomen. Het is dezelfde regeling als 'Wonen - Vrijstaand' met dien 
verstande dat de aan- uitbouwen en bijgebouwen uitsluitend achter de achtergevellijn van de 
woningen mogen worden opgericht. 

 

 

Wonen - Zorgwoning  
Voor de in het plangebied opgenomen woningen voor bijzondere woonruimte is de bestemming 
‘Wonen - Zorgwoning’ opgenomen. Het gaat hier om gebouwen aan de Concordialaan en de 
Klaverweide. 

Er is een bouwvlak opgenomen en een aanduiding met een maximale goot- en bouwhoogte van het 
gebouw. De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen zijn verschillende regels opgenomen. Tevens zijn er in de bouwregels 
regels opgenomen omtrent het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde en overkappingen. 

Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning (appartement) ten 
behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming 
woondoeleinden. In het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en 
uitbouwen of bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als 
woondoeleinden kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien 
de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar 
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in 
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Gelet op de aard van de bebouwing is een afwijking ten behoeve van huisvesting voor mantelzorg in 
een woonunit of in een vrijstaand bijgebouw niet opgenomen. 

Dubbelbestemmingen 
Waarde – Archeologie 1 en 2 
De op basis van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart onderscheiden zonering is door 
middel van deze twee dubbelbestemmingen naar het bestemmingsplan vertaald. Daarbij staat de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' gelijk aan een hoge verwachtingswaarde, en 'Waarde - 
Archeologie 2' aan een middelhoge verwachtingswaarde.    
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5.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Anti-dubbeltelregel 
Een antidubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein ook nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. De opgenomen anti-dubbeltelregel 
is gelijkluidend aan de in het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven formulering. 

Algemene bouwregels 
Voor het hele plangebied, en dus alle bestemmingen, geldt een aantal algemene bouwregels. In dit 
artikel is opgenomen dat voor het uitvoeren van ondergrondse werken geen bouwwerken zijnde en 
werkzaamheden geen beperkingen gelden. Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken zijn er 
regels opgenomen. 

Daarnaast worden bestaande afstanden en maten van bouwwerken die middels een bouw- of 
omgevingsvergunning zijn gerealiseerd, maar nu afwijken van dit bestemmingsplan gerespecteerd. 
Ook is voorzien in een regeling ten aanzien van ondergronds bouwen. 

Algemene aanduidingsregels 
De gebiedsaanduidingen worden in deze bepaling geregeld. Deze kunnen ook bij iedere afzonderlijke 
bestemming worden geregeld, maar omdat een gebiedsaanduiding veelal binnen meerdere 
bestemmingen ligt, hoeft de aanduiding in een algemeen artikel slechts eenmalig te worden 
opgenomen. 

Algemene afwijkingsregels 
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om met een 
omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. 
Hierbij gaat het afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen in het plan. Aangegeven wordt 
van welke regel met een omgevingsvergunning afgeweken kan worden en waarvoor. 

 

 

Algemene wijzigingsregels 
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om meerdere 
bestemmingen te wijzigen. De voorwaarden, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht 
moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven. 

Algemene procedureregels 
In deze bepaling wordt aangegeven welke procedures moeten worden doorlopen bij het stellen van 
nadere eisen. 

 
5.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Overgangsrecht  
In deze regels wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening en 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, overgenomen.  

Slotregel  
Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke 
ordening. Deze regel geeft aan hoe het plan kan worden aangehaald.  

 



37 
 

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid 

Binnen dit bestemmingsplan worden geen (grootschalige her)ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Op 
het moment dat toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsregeling, zal kostenverhaal plaatsvinden. 

Het bestemmingsplan regelt verder de bestaande situatie en is conserverend van aard. Inzicht 
verschaffen in de overige economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan conform het Besluit 
op de ruimtelijke ordening (Bro) is hier derhalve niet aan de orde.  
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Hoofdstuk 7 Maatschappelijke toetsing en overleg 

 
7.1 Inleiding 

Het voorontwerp bestemmingsplan "Sander-Banken" heeft voor inspraak ter inzage gelegen 
gedurende de periode 08 november 2012 tot en met 19 december 2012. De bekendmaking hierover 
heeft plaatsgevonden op 7 november 2012 in het weekblad “de Etten-Leurse Bode”, de gemeentelijke 
internetsite en het gemeentelijk publicatiebord. 

Het ontwerp bestemmingsplan "Sander-Banken" heeft voor inspraak ter inzage gelegen gedurende 
de periode 28 februari 2013 tot en met 10 april 2013. De bekendmaking hierover heeft 
plaatsgevonden op 27 februari 2013 in het weekblad “de Etten-Leurse Bode”, de gemeentelijke 
internetsite en het gemeentelijk publicatiebord en de staatscourant. 

Daarnaast zijn beide fasen van het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar gemaakt op de 
gemeentelijke internetsite en de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 
7.2 Vooroverleg 

In het kader van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg ex. artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening zijn de volgende instanties op 07 november 2012 digitaal geïnformeerd over het 
voorontwerp bestemmingsplan "Sander-Banken". 

• Provincie Noord-Brabant. 
• Waterschap Brabantse Delta. 
• Nederlandse Gasunie. 
• Prorail 
 
De desbetreffende instanties zijn tot en met 19 december 2012 in de gelegenheid gesteld een reactie 
in te dienen.  

De reacties zijn als bijlage 3 bij deze toelichting gevoegd. Voor de beantwoording hiervan wordt 
kortheidshalve verwezen naar het "Eindverslag inspraak en vooroverleg" dat als bijlage 4 bij deze 
toelichting is gevoegd. 

 

7.3 Inspraak 

Belanghebbenden zijn persoonlijk in kennis gesteld van de inspraakprocedure via een brief op 06 
november 2012. Gedurende de periode van de ter inzageligging kon een ieder mondeling of 
schriftelijk een reactie indienen bij burgemeester en wethouders. 

Voor de inhoud van de reacties en de beantwoording hiervan wordt kortheidshalve verwezen naar het 
"Eindverslag inspraak en vooroverleg" dat als bijlage 4 bij deze toelichting is gevoegd. 

 
7.4 Zienswijzen 

Belanghebbenden en indieners van een inspraakreactie zijn persoonlijk in kennis gesteld van de 
vaststellingsprocedure via mail en/of brief van 25 februari 2013. Gedurende de periode van de ter 
inzageligging kon een ieder mondeling of schriftelijk een reactie indienen bij burgemeester en 
wethouders. 

Voor de inhoud van de reacties en de beantwoording hiervan wordt kortheidshalve verwezen naar het 
"beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Sander-Banken" dat als bijlage 5 bij deze 
toelichting is gevoegd. 
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Hoofdstuk 8 Overzicht van wijzigingen 

 
8.1 Wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan 

Planverbeelding: 
• ter plaatse van de aanduing "wro-zone wijzigingsgebied 2" hebben burgemeester en wethouders 

de bevoegdheid om een extra bouwvlak toe te kennen. In artikel 26.5 is de bijbehorende regeling 
opgenomen. De regeling zal gelden voor op de verbeelding aangegeven zone langs het Sander 
en perceel Haansberg 28A en 30.  

• de “wro-zone wijzigingsgebied 1” wordt op de verbeelding aangepast; 
• de aanduiding “specifieke vorm van maatschappelijk – zorgboerderij” zal worden aangepast naar 

“specifieke vorm van maatschappelijk – dagverzorging” voor het perceel Haansberg 1; 
• bij het perceel aan Sander 30 wordt op de verbeelding de goot- en nokhoogte van het tweede 

bouwvlak aangepast naar maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 en 9 meter. 
• de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2” van een groot deel van het plangebied wordt 

verwijderd, uitgezonderd voor percelen langs het Sander tussen de Klompéhof en de 
Schermerhornbeemd en op de agrarische bestemming bij Haansberg 1. 

 

Planregels en toelichting: 
• in de planregels wordt de regeling ten behoeve van de wijzigingsbevoegdheid voor het bestaande 

wijkgebouw aan Binnenhof 13 aangescherpt in artikel 26.5.  
• in de planregels wordt een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor het plaatsen van de 

aanduiding “maximum aantal wooneenheden” met een waarde van 2 na beëindiging van de 
dagverzorgende activeiteiten op perceel Haansberg 1. 

• in de toelichting wordt de waterparagraaf aangevuld met het advies van het Waterschap 
Brabantse Delta. 

• in de toelichting onder paragraaf 2.2 wordt de wijzigingsregeling 1 en 2 toegelicht. 
 
 
8.2 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan 

Planverbeelding: 
• de bouwhoogte van enkele woningen ten westen van de Statenlaan (Hertogdom en Vorstendom) 

wordt op de verbeelding aangepast conform de geldende regeling en om consequent de visie op 
'het Binnenhof' toe te passen; 

• een deel van de bestemming van enkele woningen aan de Statenlaan/Binnenhof wordt op de 
verbeelding aangepast conform de geldende regeling; 

• de maximale bouwhoogte op de bestemming "Maatschappelijk" (wijkgebouw) wordt teruggebracht 
naar 5,00 meter;   

 

Planregels en toelichting: 
• in de toelichting wordt enkele passage in hoofdstuk 5 Beschrijving van het plan in 

overeenstemming gebracht met de aangebrachte wijzigingen; 
• de bestemmingsomschrijvingen van de meeste artikelen zijn aangepast om de  leesbaarheid en 

eenduidigheid te vergroten; 
• in alle artikelen wordt een regeling voor overkappingen opgenomen; 
• enkele begrippen zijn aangepast om eenduidigheid tussen de plannen te vergroten, waaronder: 

“erf”; “gevelvlak”; “huishouden”; “voorgevel”; “voorgevellijn”; 
• artikel 2 Wijze van meten is aangepast om de leesbaarheid en eenduidigheid tussen plannen te 

vergroten; 
• in artikel 5 Maatschappelijk wordt toegevoegd:  

onder lid 1: ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is tevens wonen toegestaan; 
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onder lid 5.2.2: aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak 
worden gebouwd; 

• artikel 26.4 'wro-zone -wijzigingsgebied 1' is aangepast. 
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Bijlagen bij de Toelichting "Sander-banken" 
 

Bijlagen bij de toelichting 

 

Bijlage 1: Beleidsregel aan huis gebonden beroepen en bedrijven 

 

Bijlage 2: Inventarisatie aan huis gebonden beroepen en bedrijven 

 

Bijlage 3: Reacties vooroverleg 

 

Bijlage 4: Eindverslag inspraak en vooroverleg 

 

Bijlage 5: Beantwoording zienswijzen 

 

  

http://7b945b26-0903-4355-9b84-b65d3f87d03c/
http://16ae4cbb-4808-412b-a9ce-477b0a994d24/
http://b79f3fec-9d90-4e07-a92b-263b9ff6d2b6/
http://920c629c-efea-4dd8-90f2-376e20c24bff/
http://5996d6d3-cd6c-4db1-9429-166d89717a09/
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Bijlage 1: Beleidsregel aan huis gebonden beroepen en bedrijven 
 
 
  



  

 

Aan huis gebonden beroepen en bedrijven 
 
In deze toelichting wordt uiteengezet hoe de gemeente Etten-Leur invulling geeft aan de juri-
dische regeling voor aan huis gebonden beroepen/bedrijven. 
 
1. Rechtstreeks toegestane beroepen 
De rechtspraak heeft bepaald dat een vrij beroep in overeenstemming is met de functie 
woondoeleinden. Het uitoefenen van een vrij beroep is dan ook, zonder enige vorm van dis-
cussie, een aan huis gebonden beroep, conform de geldende bestemmingsplannen. Maar 
wat zijn nu ‘vrije beroepen’? De Kamer van Koophandel definieert een vrij beroepsbeoefe-
naar als volgt: iemand die wordt gevraagd om zijn individuele, persoonlijke kwaliteiten die in 
het algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen. Naar aanleiding van de lijst van 
de Kamer van Koophandel heeft de gemeente Etten-Leur een lijst met beroepen samenge-
steld:  

 adviseur 
 advocaat 
 accountant/administratieconsulent 
 alternatieve genezer 
 belastingconsulent 
 architect (gebouwen, tuin en landschap, interieur) 
 computerservice (systeembouw, analyse, webdesign e.d.) 
 decorateur/etaleur 
 dierenarts 
 edelsmid 
 fotograaf/cameraman 
 glasblazer 
 hondenverzorger (maximaal één behandelstoel/-tafel) 
 illustrator/vormgever 
 instrumentenmaker 
 interim-medewerker 
 internetwinkel (slechts kantoor) 
 journalist 
 kapper (maximaal één behandelstoel/-tafel) 
 kinderopvang/buitenschoolse opvang 
 kleermaker/kledinghersteller 
 kunstenaar 
 lijstenmaker 
 makelaar 
 manicure (maximaal één behandelstoel/-tafel) 
 masseur (maximaal één behandelstoel/-tafel) 
 medische en paramedische beroepen (maximaal één behandelstoel/-tafel) 
 nagelstyliste (maximaal één behandelstoel/-tafel) 
 notaris 
 ontwerper 
 organisatieadviseur 
 pedicure (maximaal één behandelstoel/-tafel) 
 pottenbakker 
 redacteur 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 registeraccountant 
 reparateur van kleine consumentenartikelen (klokken, tv’s, antiek e.d.) 
 schoonheidsspecialist/visagist (maximaal één behandelstoel/-tafel)  
 stedenbouwkundige 
 strijkservice 
 tandarts of tandtechnisch specialist (maximaal één behandelstoel/-tafel) 
 tekstverwerker 
 theaterbureau 
 tolk/vertaler 
 uitvaartverzorger 
 videobewerker 

Alle bovengenoemde beroepen zijn beroepen die rechtstreeks aan huis zijn toegestaan. 
(mits natuurlijk aan de overige bepalingen uit het bestemmingsplan wordt voldaan, met name 
de eis dat degene die het beroep uitoefent ook hoofdbewoner van de woning is). 
  
Voorgaande lijst is niet uitputtend bedoeld. Een vergelijkbaar beroep met één van de in de 
lijst genoemde beroepen is ook rechtstreeks toegestaan.  
 
2. Overige beroepen en bedrijven 
Naast de in onderdeel 1 genoemde beroepen is de gemeente Etten-Leur van mening dat er 
nog enkele beroepen en bedrijven zijn die, in principe, wanneer deze aan enkele voorwaar-
den voldoen, ook rechtstreeks in of bij de woning toelaatbaar zijn. Het gaat om de volgende 
beroepen: 

 
 autorijschool  
 bloemschikker 
 kleinmeubelmaker/stoffeerder 
 cursus/bijscholing/workshop (kleinschalig) 

 
Indien deze beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook recht-
streeks aan huis toegestaan: 

1. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats; 
2. de werkzaamheden vormen geen overlast voor de omgeving (denk hierbij met name 

aan geluids- en geuroverlast, overlast van stof en parkeeroverlast) en zijn dan ook 
passend in een woonomgeving.  

 
 glazenwasser 
 schoorsteenveger 
 hovenier 
 timmerman, loodgieter, installateur, klusjesman, schilder, behanger, stucadoor en 

dergelijke. 
 
Indien deze beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook recht-
streeks aan huis toegestaan: 

1. er vinden slechts administratie-/kantoorwerkzaamheden aan huis plaats; 
2. er vindt slechts zeer beperkte opslag plaats binnen de toegestane vierkante meters  
3. voor bijgebouwen (met uitzondering van de bestemmingsplanmogelijkheden voor ex-

tra 50 m² voor een praktijkruimte); 
4. de hoofdwerkzaamheden vinden elders (op locatie) plaats. 

 
 
 



 

 

Bovenstaande opsommingen zijn ook niet uitputtend bedoeld. Indien een verzoek niet voor-
komt in deze opsommingen, maar gelijk te stellen is aan één van de genoemde beroe-
pen/bedrijven en voldoet aan de bovengenoemde criteria, is het beroep of bedrijf in principe 
ook rechtstreeks toegestaan in of bij de woning.  
 
3. Welke beroepen/bedrijven vallen in elk geval niet onder een aan huis gebonden be-
roep? 
Het mag duidelijk zijn dat in ieder geval die beroepen/bedrijven die niet voldoen aan de in het 
bestemmingsplan opgenomen criteria, niet passend zijn bij de woonfunctie en niet passend 
zijn in de woonomgeving. Maar indien een beroep of bedrijf ook niet binnen onderdeel 1 of 2 
te scharen valt, is het beroep of bedrijf ook niet passend bij de woonfunctie en niet passend 
in een woonomgeving. De volgende beroepen/bedrijven zijn in elk geval niet passend bij de 
woonfunctie en niet passend in de woonomgeving: 
 

 afhaalgelegenheid voor eten en/of drinken 
 autoreparateur  
 cateringbedrijf 
 fokkerijbedrijf 
 groothandel (indien er sprake is van opslag) 
 grootmeubelmaker 
 koeriersbedrijf 
 scooterreparateur 
 verzorgende (kapper, schoonheidsspecialiste e.d.) of (para)medische (huisarts, mas-

seur e.d.) beroepen met meer dan één behandelstoel/-tafel 
 wasserette/wasserij 
 categorie 3-bedrijven conform de lijst van de VNG ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

 
 
 



  

Bijlage 2: Inventarisatie aan huis gebonden beroepen en bedrijven 
 
 
  



ADRES ACTIVITEITEN RUIMTE OPP AANTAL PERS OPENINGSTIJDEN OPMERKINGEN
Akkerweg 15 Grafisch ontwerpen voor drukwerk 12 1 n.v.t. Waarschijnlijk stopt de bedrijfsvoering per 1-1-2013
Akkerweg 29 Juridisch en economisch advies slaapkamer 5 1 9:00-17:30
Baai 78 Kantoor aan huis + parking kleine voertuigen kantoor en parking  21/150 2 kantoortijden
Bijenweide 31 Ambulante kapperswerkzaamheden n.v.t. n.v.t. 1 wisselend Contactadres
Bijenweide 37 Contactadres Contactadres
Bijenweide 37 Ander  adres Sinds 13-9-12 aangepast bij KvK; nieuw adres: Hagemuntweg 2 4879 NM

Bijenweide 37 Slapende BV; alleen postadres Contactadres
Bijenweide 6 Administratie slaapkamer 4 1 n.v.t. Enige activiteit die plaats vindt in huis is de administratie
Binnenhof 124 Agentuurhandel in cosmetica en 

voedingssuplementen

kantoortje 5 1 n.v.t.

Binnenhof 164 Verstrekken van adviezen, ondersteunen, 

begeleiden management

6 1 n.v.t. De Van Zuidaam Groep is een  holding; werkzaamheden geschieden elders. 

Contactadres
Binnenhof 178 Organisatie-advies, interinmanagement 1 1 n.v.t. Contactadres
Binnenhof 45 Administratiekantoor 75 3 8:30-17:00
Binnenhof 5 Aannemer; werk op locatie n.v.t. n.v.t. 1 40 uur per week Contactadres
Binnenhof 58 Autoruiten repareren n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Contactadres
Binnenhof 60 Contactadres n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Allen op jaarmarkten en braderieën
Binnenhof 7 Nagelstudio gedeelte woning 10 1 n.v.t.
Binnenhof 80 Contactadres n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. Enige activiteit die plaats vindt in huis is de administratie
Buitenhof 35 Geen activiteiten meer Werkzaamheden gestaakt in 2009
Buitenhof 61 Contactadres n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Contactadres
Buitenhof 61 Contactadres n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Contactadres
Buitenhof 61 Contactadres n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Contactadres
Buitenhof 75 Conultancy/administratie 20 1 n.v.t. Bedrijf is nog niet 100% actief; staat nog in de kinderschoenen
Calshof 16 Schoonheidssalon Garage (deel van) 8,5 1 3 avonden, 2 

middagen 

Mijn avonden en middagen zijn niet altijd vol gepland met klanten

Calshof 38 advies- en consultingdiensten op ICT-gebied Deel van eetkamer 9 1 n.v.t. Contactadres; werkzaamheden vinden plaats bij klanten
Concordialaan 111 kantoor/werkruimt 24  1 of 2 n.v.t. Zie inschrijving KvK
Concordialaan 160 Administratief 17 1 n.v.t. Administratie binnenshuis, afspraken op locatie
Den Uylhof 31 Contactadres Contactadres
Graafschap 3 Administratieve werkzaamheden Kantoor 10 1 n.v.t. handelsonderneming zonder voorraden of goederenstroom
Haansberg 2 Schoonheidbehandelingen en voetverzorging Schoonheidssalon+ 

Pedicuresalon+ wachtruimte

28,5 1 9:00-17:00 en 19:00-

21:00
Haansberg 42 Beleggen en beheer n.v.t. n.v.t. n.v.t. Alleen administratief
Heemskerkhorst 5 Contactadres n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapsalon in verzorgingstehuis Thebe locatie Lucia Breda
Hooiweg 14 Marktadvies obv marktonderzoek werkkamer 8 1 n.v.t. eenmanszaak; freelance werkzaamheden
Hooiweg 18 Rijinstructeur n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 lesauto staat op eigen oprit
Hooiweg 23 Producerebn van videoproducties garage  18 1 n.v.t.
Hooiweg 6 Geen bedrijf op dit adres Geen bedrijf op dit adres
Johan de Wittlaan 1 Schrijven  juridische documenten kamer op 2e verdieping 20 1 Altijd op locatie opdrachtgever
Johan de Wittlaan 14 ZZP werkzaamheden in de bouw n.v.t. n.v.t. n.v.t. Contactadres
Johan de Wittlaan 27 kapper op locatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Contactadres
Johan v Oldenbarneveltln 119 freelance tekstschrijven, redigeren slaapkamer/woonkamer 3 1 n.v.t. Vooral contactadres
Johan v Oldenbarneveltln 22 Agenturen in meubelen kantoor/slaapkamer 8 1 n.v.t. Contactadres; werkzaamheden vinden plaats bij klanten
Johan v Oldenbarneveltln 29 Contactadres n.v.t. n.v.t. n.v.t. Contactadres
Klaverweide 4 Verkoop kralen via webshop n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. Kleine voorraad kralen. Bij bestelling bestellen wij direct voor doorverkoop.

Klompéhof 10 Geen activiteiten n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. Contactadres, werkt op locatie
Kruisberg 105 Adviseren van pharmaceutische bedrijven kantoorruimte 8 1 7:30-17:00 Werkzaamheden zijn meest buitenshuis
Kruisberg 22 Contactadres Contactadres
Piersonhorst 1 Bedrijf is niet actief
Piersonhorst 2 Bedrijfseconomische advies kantoor 40 1 9:00-17:00
Piersonhorst 3 Webdesign; vaak op locatie slaapkamer 7,5 1 n.v.t. Contactadres



Sander 24 Tandtechnische en tandprothetische 

werkzaamheden

120 2 9:00-18:00

Sander 32 ZZPer; monteur in zonweringbranche n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t.
Senaat 5 zakelijke dienstverlening in huis 1 n.v.t.
Thorbeckelaan 70 Adviesbureau woonkamer n.v.t. 1 n.v.t. Eenmanszaak; ca 10 uur per week
Veldweg 6 Advisering mbt kwaliteit van software en 

software testen

variabel 3 1 n.v.t. Thuis alleen administratie; vaak op locatie

Vorstendom 1 Geen activiteiten meer
Vorstendom 11 Administratief 12 1 n.v.t. Contactadres
Willem Dreessingel 43 Interim-management, altijd op locatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Contactadres
Wouter Berthoutlaan 63 Op locatie repareren van fietsen n.v.t. n.v.t. 1 8:00-18:00 Contactadres; alleen administratie thuis



  

Bijlage 3: Reacties vooroverleg 
 
 
  



Provincie Noord-Brabant 

Het college van burgemeester 

en wethouders van Etten-Leu:, 

Postbus 10100 

4870 GA ETTEN-LEUR 

Gemeente Etten-Leur 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073)681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60,043 

^ Df^tum: 
1 6 NOV. 2012 

Veitrot iwelijk 

CL 
JA NEE 

VffZnNDEN 1 5 "OV. 2012 

Onderwerp 

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan 'Sander-Banken' 

Geachte gemeenteraad, 

Datum 

9 november 2012 

Ons kenmerk 

C2099553/3302940 

Uw kenmerk 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op 

het voorontwerp-bestemmingsplan 'Sander-Banken'. 

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de 

provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. 

Uw voorontwerp-bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. 

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, 
namens deze, 

Contactpersoon 

B.C. Coolen 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling & 

Handhaving 

Telefoon 

(073) 681 23 28 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bijlage(n) 

E-mail 

bcoolen@brabant.nl 

P.M.A. van Beek, 

bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling. 

ln verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 



W a t e r s c h a p 

Brabantse Delta 
' ameente Etten-ueur 

Water het leven 

,TI; 

nurri1 

1 h ïitL 2012 

6 0 h ^ o c J c 1 9 9 ( ^ 0 

Het college van Burgemoesler en Wethouders 
van de gemeente Etten-Leur 
De heer V. de Haan 
Postbus 10100 
4870 GA ETTEN-LEUR 

Uw email van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Barcode 

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Datum 
Verzenddatum 

7 november 2012 

*12UT014621* 

mevrouw K. van der Knaap 
076 564 10 75 
13 december 2012 

l 3 OEC. 2012 

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Sander-Lage Banken te Etten-Leur 

Geacht college, 

Op 7 november 2012 heeft u voorontwerp bestemmingsplan Sander-Lage Banken te Etten-Leur toegestuurd 
met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de 
volgende op- en aanmerkingen. 

Toelichting 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheden en beleidsregels verzoeken wij u navolgend tekstfragment op te 
nemen. 
"Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het gaat dan om 
het waterkwantiteits en -kwaliteitsbeheer, de waterkeringzorg, waterzuivering, het grondwaterbeheer, het 
waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer. 
Het waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheersplan 
2010-2015, wat is afgestemd op Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het 
waterbeheerplan zijn veiligheid, droge voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, genieten van 
water en het waterschap als calamiteitenorganisatie. 
Het waterschap heeft in een toetsingskader RO "De ruimte blauw geordend" aangegeven wat de ruimtelijke 
consequenties zijn van het waterbeleid. 

Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende 
thema's/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en 
de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties 
hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken 
liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze 
ingrepen een Watervergunning van het waterschap benodigd. De Keur is onder andere te raadplegen via de 
site van waterschap Brabantse Delta. 

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd 
wordt naar het behoud of herstel van de 'natuurli jke' waterhuishoudkundige situatie. Vanwege dit principe 
wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van de 
voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen en uitgangspunten voor het ontwerp 
van watersystemen zijn opgenomen in de "Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009". 

Waterschap Brabantse Delta 
Postbus 5520, 1*801 DZ Breda T 076 56^ 10 00 F 076 S6k 10 11 
E info@brabantsedelta.nl 1 www.brabantsedelta.nl Bankrekening 63.67.59.202 



Wij verzoeken u in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke 
bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht 
PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige 
invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie. 

Planregels 

Geen opmerkingen. 

Verbeelding 

Geen opmerkingen. 

Overige opmerkingen 

Wij wijzen u erop dat voor werkzaamheden op en of in de nabijheid van en voor het onttrekken en of 
retourneren van grondwater op basis van de Keur een melding of vergunning benodigd kan zijn. Hierover 
kunt u contact op nemen met onze afdeling plantoetsing & vergunningen op telefoonnummer 076 564 13 45. 

Wateradvies 
Met in acht name van voomoemde opmerkingen geven wij een positief wateradvies. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw K. van der Knaap van het waterschap op telefoonnummer 076 564 10 75. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdeling piantoetsing & vergunningen 

ir. A.H.J. Bouten 
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Bijlage 4: Eindverslag inspraak en vooroverleg 



 
Eindverslag inspraak en vooroverleg zoals bedoeld in artikel 5 van de Algemene 
inspraakverordening gemeente Etten-Leur met betrekking tot het voorontwerp 
bestemmingsplan “Sander-Banken”. 
 
Inleiding. 
Het voorontwerp bestemmingsplan “Sander-Banken”, met plannummer 
NL.IMRO.0777.0023SANDERBANKEN-1001, heeft voor inspraak gedurende de periode 8 november 
2012 tot en met 19 december 2012 voor iedereen ter inzage gelegen in het informatiecentrum van het 
stadskantoor. Daarnaast was het voorontwerp bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar op de gemeente-
lijke internetsite www.etten-leur.nl en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze 
periode was er de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk een inspraakreactie over het voorontwerp 
bestemmingsplan in te dienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur. De bekendmaking hier-
over heeft plaatsgevonden in het weekblad “de Etten-Leurse Bode” d.d. 7 november 2012, de gemeente-
lijke internetsite en het gemeentelijk publicatiebord. Belanghebbenden zijn persoonlijk in kennis gesteld.  
 
Inspraakreacties. 
Er zijn 9 inspraakreacties ingediend. Hieronder worden de ingediende inspraakreacties samengevat 
weergegeven en beantwoord. 
  
1. de heer B.A.M. Verhees, Haansberg 28A, Etten-Leur. 
Bij e-brief van 12 november 2012, ontvangen per e-mail op 12 november 2012, heeft de familie Verhees 
een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behan-
deling worden genomen.  
 
Inhoud inspraakreactie. 
De heer Verhees verzoekt of er op het naastgelegen perceel (K2888) een vrijstaande woning kan worden 
opgericht of dat de bestaande woning kan worden uitgebreid. 
 
Beantwoording inspraakreactie. 
Ons college heeft de aanvraag in een bredere context behandeld, aangezien er meerdere verzoeken zijn 
binnengekomen om een extra bouwvlak te plaatsen aan de weg Sander en Haansberg. De lintbebouwing 
langs de Sander en Haansberg kenmerkt zich door het individuele karakter van de bebouwing. Slechts 
langs een beperkt deel is de bebouwing minder intensief en is er sprake van open karakter. Met behoud 
van het karakter is onder voorwaarden de bouw van extra woningen te rechtvaardigen. De goot- en 
bouwhoogte moet bijvoorbeeld wel aansluiten op de bestaande bebouwing. 
Het opvullen van open gaten sluit aan op het beleid om te komen tot duurzaam grondgebruik. 
Ons college heeft besloten om geen directe bouwtitel op te nemen, maar een wijzigingsregeling op te 
nemen. Het toekennen van nieuwe bouwvlakken aan open plekken in de lintbebouwing langs het Sander 
en de Haansberg vraagt namelijk om een nadere ruimtelijke onderbouwing op het gebied van milieuzone-
ring, flora en fauna, geluid, luchtkwaliteit, bodem en waterhuishouding en dient daarom in een aparte 
procedure te worden bezien.  
 
Een wijzigingsregeling moet objectief begrensd worden. De regeling zal gelden voor op de verbeelding 
aangegeven zone langs het Sander en perceel Haansberg 28A.  
Daarbij zijn de volgende regels opgenomen: 

a. de regeling geldt alleen voor de bouw van een vrijstaande woning op een bouwperceel met 
een minimale oppervlak van 600 m²; 

b. indien bij de bestaande woning meer dan 100 m² aan bijgebouwen aanwezig is moet de om-
vang tot 100 m² worden teruggebracht; 

c. de minimale breedte van het bouwperceel langs de openbare weg bedraagt minimaal 15 me-
ter in het verlengde van de voorgevelrooilijn van de bestaande woningen; 

d. de woning moet in de voorgevelrooilijn van de bestaande woning worden gebouwd; 
e. de minimale afstand van de woning tot de perceelsgrens van de woning bedraagt 3 meter; 
f. de maximale goot- en bouwhoogte worden bepaald op 5 en 8 meter; 
g. de regeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen volgens de bestemming “wonen – vrijstaand “ 

van toepassing is; 

http://www.etten-leur.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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h. per bouwperceel moet minimaal één parkeerplaats worden aangelegd; 
i. voldoen moet worden aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, milieuzonering, archeolo-

gie, water, geluid, lucht, verkeersveiligheid, ecologie (flora en faunawet) en economische uit-
voerbaarheid.   

 
Conclusie. 
De inspraakreactie van de heer Verhees leidt tot het aanpassen van de planregels en de planverbeelding 
van het voorontwerp Sander-Banken, inhoudende dat er een “wro-zone wijzigingsgebied 2” op het per-
ceel is geplaatst en in de regels is verwerkt, wat onder meer de bouw van een vrijstaande woning op het 
perceel aan Haansberg 28A mogelijk maakt.  
 
2. de heer A.A.J. Kuijpers, Binnenhof 9, Etten-Leur, namens overige buurtbewoners. 
Bij brief van 16 december 2012 heeft de heer A.A.J. Kuijpers, namens nog een inspraakreactie inge-
diend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden genomen. 
 
Inhoud inspraakreactie. 

a. Er wordt verzocht om de geplande wijzigingsbevoegdheid van “Maatschappelijk” naar “Wonen” te 
schrappen omdat de verzoekers dit geen goede keuze vinden omdat het groen rondom het wijk-
gebouw gekoesterd moet worden en bij aankoop van de woningen is beloofd dat deze groen-
strook niet zal verdwijnen. Bovendien is het huidige speelveld voor de kinderen uit de wijk een 
fraaie en veilige locatie en dat moet zo blijven; 

b. De huidige invulling van de locatie voor een maatschappelijke functie wordt wenselijk geacht. 
c. Verder geeft de verzoeker aan dat het huidige gebouw niet voldoet aan de afstandseisen voor de 

bestemming “Wonen” van minimaal 5 meter tot aan de openbare weg. 
 
Beantwoording inspraakreactie. 

• Ad a1.: Het huidige speelveld zal onaangetast blijven; de wijzigingsbevoegdheid heeft alleen be-
trekking op de bestaande locatie van het wijkgebouw. Het speelveld maakt daar geen onderdeel 
van uit.  

 
• Ad b. In het voorontwerp bestemmingsplan is aan het pand de bestemming “Maatschappelijk” 

toegekend. Volgens de bestemmingsomschrijving mogen ter plaatse komen: educatieve voorzie-
ningen, kinderopvang, sociaal-medische en paramedische voorziening, sociaal culture voorzie-
ningen, openbare dienstverlening, religieuze en levensbeschouwelijke voorzieningen. Dit gebruik 
kan en mag dus worden voortgezet. 
Indien het pand niet kan worden verkocht ten behoeve van een maatschappelijke functie, acht de 
gemeente het wenselijk de wijzigingsbevoegdheid te kunnen toepassen om verloedering van het 
gebouw en de omgeving tegen te gaan. 
 
 
Ad c. In de huidige situatie is de afstand van het wijkgebouw tot aan de openbare weg minimaal 3 
meter, op een enkele plek zelfs 2 meter. Indien de wijzigingsregeling naar “Wonen” wordt toege-
past, zal er een minimale afstand van 5 meter worden geëist voor nieuwbouw. Bij de wijzigings-
bevoegdheid zijn daarom in artikel 26.4 “Wro-zone wijzigingsgebied 1” concrete eisen en rand-
voorwaarden opgenomen waarbinnen eventuele omzetting naar woningen moeten voldoen. Deze 
zijn: 
 
a. er mogen maximaal 2 patiowoningen worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van een woning mag maximaal 8,0 m bedragen;  
c. de overige regels uit artikel 15 (Wonen - Patio) zijn overeenkomstig van toepassing. 
d. de afstand van de woningen tot aan de openbare weg (bestemming Verkeer - Verblijf) moe-

ten minimaal 5,0 m bedragen;  
e. per bouwperceel moet minimaal één parkeerplaats worden aangelegd; 
f. er moet worden voldaan aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, milieuzonering, archeo-

logie, water, geluid, lucht, verkeersveiligheid, ecologie (flora en faunawet) en economische 
uitvoerbaarheid. 
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We gaan er vanuit dat er maximaal 2 woningen worden gebouwd. Bij de bouw zal rekening ge-
houden moeten worden met de aanwezige bomen in de omgeving; deze blijven behouden.  
Hierbij is rekening gehouden met de wensen van de verzoeker wat betreft de afstand tot aan de 
openbare weg. De woning zal minimaal 5 meter uit de openbare weg gebouwd moeten worden. 
De vrijkomende grond zal bestemd worden als “Tuin” waardoor er meer ruimte ontstaat voor 
groen aan de voorzijde. 

 
Conclusie. 
De inspraakreactie van de heer Kuijpers leidt tot het aanpassen van de planregels en de planverbeelding 
van het voorontwerp Sander-Banken, inhoudende dat de “wro-zone wijzigingsgebied 1” wordt aangepast, 
evenals een aanscherping van de regels ten behoeve van de bouw van 2 nieuwe patiowoningen met 
inachtneming van de minimale afstand van 5 meter tot aan de openbare weg.  
 
3. de heer A.J.M. Van Gils, Binnenhof 67, Etten-Leur. 
Bij e-mailbericht van 17 november 2012, heeft de heer A.J.M. Van Gils een inspraakreactie ingediend. 
Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden genomen. 
 
Inhoud inspraakreactie. 

a. De heer Van Gils vraagt of de wijkbewoners het wijkgebouw het beheer zouden kunnen overne-
men. Eveneens vraagt de heer Van Gils of er hoe dan ook een nieuwbouwbestemming komt. 

b. Eveneens vraagt de heer Van Gils of de Statenlaan / Aletta Jacobslaan nog steeds hoofdaders 
blijven ook als er in de toekomst een rondweg wordt gerealiseerd? 

c. Verder verzoekt de heer Van Gils om flitspalen aan de Statenlaan te plaatsen in verband met te 
hard rijden en inhalen. 

 
Beantwoording inspraakreactie. 

• Ad a. Met betrekking tot het wijkgebouw wordt verwezen naar de beantwoording over het wijkge-
bouw onder punt 2.  

• Ad b. De hoofdwegenstructuur zal opnieuw vast gesteld worden in het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) dat naar verwachting in september 2013 door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld. De Statenlaan en Concordialaan zullen daarbij onderdeel uit blijven maken van de 
hoofdwegenstructuur, ook indien wordt besloten om de Aletta Jacobslaan (op termijn) door te 
trekken. 

• Ad c. Het plaatsen van flitspalen wordt niet in het bestemmingsplan geregeld.  
 
Conclusie. 
De inspraakreactie van de heer Van Gils leidt niet tot aanpassingen van de planregels en de planver-
beelding van het voorontwerp Sander-Banken.  
 
4. Fam Oosterhof, Senaat 9, Etten-Leur. 
Bij e-mailbericht van 17 november 2012, heeft de familie Oosterhof een inspraakreactie ingediend. Deze 
is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden genomen. 
 
Inhoud inspraakreactie. 
De familie Oosterhof vraagt via welke route de Aletta Jacobslaan doorgetrokken zou kunnen worden. 
Bovendien geven zij aan dat zij al een paar keer de verzekering hebben gekregen dat de straat niet zou 
worden doorgetrokken.  
  
Beantwoording inspraakreactie. 
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat naar verwachting op 30 sept. 2013 in de raad 
zal worden vastgesteld, zal aangegeven worden of de doortrekking van de Aletta Jacobslaan richting de 
Haansberg gewenst is. De uiteindelijke beslissing zal ook bezien worden in relatie tot de ontwikkeling van 
het gebied Hoge Haansberg. In dit bestemmingsplan kan hierop niet worden geanticipeerd. Gelet hierop 
is in het verlengde van de Aletta Jacobslaan voor het gebied tussen de Aletta Jacobslaan en de Haans-
berg de bestemming "Verkeer" uit het vigerend bestemmingsplan Groot Sander overgenomen. 
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Conclusie 
De inspraakreactie van de fam Oosterhof leidt niet tot aanpassingen van de planregels en de planver-
beelding van het voorontwerp Sander-Banken. 
 
5. mevrouw A.J. van Eekelen, Banjostraat 1, Etten-Leur. 
Bij brief van 2 december 2012, ontvangen via e-mailbericht op 12 april 2012, heeft mevrouw A.J. Van 
Eekelen een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in 
behandeling worden genomen. Betrokkenen is (mede)eigenaar van het perceel aan Sander 30. 
 
Inhoud inspraakreactie. 
De inspraakreactie gaat in op twee zaken: 

a. bouwhoogte: mevrouw Van Eekelen geeft in afwijking van het voorgestelde aan voor de nieuw-
bouw van de te bouwen woning, de goothoogte op te hogen naar 6 meter en de nokhoogte op 9 
meter vast te stellen. 

b. Toevoeging extra woning: mevrouw Van Eekelen geeft aan om niet de bouw van één woning 
maar twee woningen mogelijk te maken. Het perceel biedt de ruimte ervoor en er wordt in lijn van 
de huidige woningen gebouwd. 

 
Beantwoording inspraakreactie. 

• Ad a. In de werkelijkheid is de goothoogte 5 meter en de bouwhoogte 7.80 meter. De regeling 
omvat dus een verruiming ten opzichte van de bestaande situatie en de regeling in het geldende 
bestemmingsplan. 
Op het perceel is een tweede bouwvlak aanwezig. De goot- en bouwhoogte voor dit tweede 
bouwvlak is bepaald op respectievelijk 5 en 8 meter. Het verzoek is om de hoogtes in overeen-
stemming te brengen met de nieuwe regeling voor de bestaande woning.   
Er zijn geen overwegende bezwaren aan dit verzoek tegemoet te komen 

• Ad b. Voor de beantwoording voor het toevoegen verwijzen wij naar het antwoord onder punt 1. 
 
Conclusie. 
De inspraakreactie van mevrouw Van Eekelen leidt tot het aanpassen van de planregels en de planver-
beelding van het voorontwerp Sander-Banken, inhoudende dat er een “wro-zone wijzigingsgebied 2” op 
het perceel is geplaatst en in de regels is verwerkt, wat de bouw van een extra vrijstaande woning op het 
perceel aan Sander 30 mogelijk maakt. Bovendien wordt de goot- en nokhoogte van het tweede bouw-
vlak aangepast conform het verzoek. 
 
6. Mevr P.A.J. Van Zitteren-Van Est, Binnenhof 80, Etten-Leur. 
Bij email-bericht van 04 december 2012, heeft mevrouw Van Zitteren een inspraakreactie ingediend. De-
ze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden genomen. 
 
Inhoud inspraakreactie. 
Mevr Van Zitteren-Van Est vraagt of hun bebouwingsplannen in het nieuwe bestemmingsplan opgeno-
men kan worden. Het gaat hierbij om het plaatsen van extra verdiepingen boven en uitbreiding van de 
bestaande garage. 

 
Beantwoording inspraakreactie. 
De woning betreft een hoekwoning waarbij de betreffende garage waarop de uitbreiding gewenst is, bui-
ten het bouwvlak is geprojecteerd. Het is van stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk om extra verdie-
pingen toe te staan op een hoekperceel. De gewenste uitbreiding is daarmee niet wenselijk en de moge-
lijkheid zal niet worden overgenomen. 
 
Conclusie. 
De inspraakreactie van mevrouw Van Zitteren-Van Est leidt niet tot aanpassingen van de planregels en 
de planverbeelding van het voorontwerp Sander-Banken. 
 
7. De heer mr. Drs. K. van Polanen, namens de fam. Hack, Sander 44, Etten-Leur. 
Bij brief van 18 december 2012 heeft de heer Van Polanen namens de familie Hack een inspraakreactie 
ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden geno-
men.  
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Inhoud inspraakreactie. 
De aangegeven dubbelbestemming “Waarde - Archeologie 2” legt beperkingen op ten aanzien van de 
bouwmogelijkheden en het aanleggen van werken op het perceel. Het verzoek is om de dubbelbestem-
ming van het perceel te verwijderen. 
 
Beantwoording inspraakreactie. 
Als gevolg van nieuwbouw is de bodem op het perceel al verstoord en zal de minimum grens voor nieuw-
bouw waarschijnlijk niet worden gehaald. De regeling treft hier dus geen doel.  
Hetzelfde geldt overigens voor de overige reeds bebouwde gronden met de dubbelbestemming “Waarde 
- Archeologie 2”. De regeling zal worden geschrapt en alleen worden gehandhaafd voor percelen langs 
het Sander tussen de Klompéhof en de Schermerhornbeemd en op de agrarische bestemming bij 
Haansberg 1. 
 
Conclusie. 
De inspraakreactie van de heer Van Polanen leidt tot het aanpassen van de planverbeelding van het 
voorontwerp Sander-Banken, inhoudende dat de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2” van een 
groot deel van het plangebied wordt verwijderd, uitgezonderd voor percelen langs het Sander tussen de 
Klompéhof en de Schermerhornbeemd en op de agrarische bestemming bij Haansberg 1. 
 
8. Mevrouw C.E. Verwater-Van Eekelen, Zundertseweg 25, Etten-Leur.  
Bij e-mailbericht van 05 december 2012  heeft mevrouw C.E. Verwater-Van Eekelen een inspraakreactie 
ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden geno-
men. Betrokkenen zijn eigenaar van perceel Sander 38. 
 
Inhoud inspraakreactie. 
Mevrouw Verwater-Van Eekelen verzoekt om voor het perceel Sander 38 een andere invulling voor wo-
ningbouw te geven, waarbij gedacht wordt aan 2 vrijstaande woningen, meerdere woningen of patiowo-
ningen. 
  
Beantwoording inspraakreactie. 
Het college heeft reeds in eerdere besluitvorming (september 2011) de situatie op het perceel aan San-
der 38 bekeken. Hierbij zijn verschillende woningbouwinvullingen voorgesteld, waarbij enkel de bouw van 
een tweeaaneen woning aan de zijde van de Sander wenselijk wordt geacht. Bovendien is in het voor-
ontwerp bestemmingsplan Sander-Banken het bouwvlak reeds verruimd om aan het eerdere verzoek 
tegemoet te komen. 
Het standpunt omtrent nieuwe invulling van het perceel blijft ongewijzigd.  
 
Conclusie. 
De inspraakreactie van mevrouw Verwater-Van Eekelen leidt niet tot aanpassingen van de planregels en 
de planverbeelding van het voorontwerp Sander-Banken. 
 
9. De heer A.J.C. Schalk, namens de familie Lips, Haansberg 1, Etten-Leur.  
Bij brief van 19 december 2012 heeft de heer Schalk namens de heer A.J. Lips een inspraakreactie inge-
diend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden genomen.  
 
Inhoud inspraakreactie. 
In het voorontwerp heeft het perceel aan de Haansberg 1 de bestemming “Wonen – Vrijstaand” met 
daarop de aanduiding “specifieke vorm van maatschappelijk – zorgboerderij”. De heer Schalk verwijst 
naar een bouwvergunning van februari 1979 waarin de heer Schalk aangeeft dat met splitsing van de 
woning is ingestemd en dat er dus ook een dubbele woonbestemming op het perceel is toegestaan. De 
heer Schalk verzoekt daarom om aan het pand aan de Haansberg 1 de aanduiding “maximum aantal 
wooneenheden” met aantal 2 woningen op het perceel te plaatsen.  
 
Beantwoording inspraakreactie. 
Uit de vergunning van februari 1979 blijkt dat is ingestemd met de verbouwing van de stal tot woonruimte 
te verbouwen zodat de zoon van de heer Lips kon inwonen. Uit de bouwtekening blijkt niets van splitsing 
van de woning.  
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Bovendien is in april 2012 is een gebruiksvergunning verleend voor tijdelijke huisvesting ten behoeve van 
dagverzorging voor ouderen. Dit gebruikt geldt voor het hoofdpand.   

 
Vanwege de activiteiten voor de tijdelijke dagverzorging van ouderen en zal vast worden gehouden aan 
de bestaande regeling in het voorontwerp bestemmingsplan, echter de regeling aan te vullen met rege-
ling waarbij splitsing van het pand tot 2 woningen mogelijk is na beëindiging van de functie van dagver-
zorging voor ouderen in het pand. 
Conclusie. 
De inspraakreactie van de heer Schalk leidt tot het aanpassen van de planverbeelding en de planregels 
van het voorontwerp Sander-Banken, inhoudende dat de aanduiding “specifieke vorm van maatschappe-
lijk – zorgboerderij” zal worden aangepast naar “specifieke vorm van maatschappelijk – dagverzorging” 
voor het hoofdpand en dat in de planregels een afwijkingsmogelijkheid wordt opgenomen voor het plaat-
sen van de aanduiding “maximum aantal wooneenheden” met een waarde van 2. 
 
Vooroverlegreacties. 
Er zijn 2 vooroverlegreacties ingediend. Van ProRail en de Nederlandse Gasunie is binnen de aangege-
ven termijn geen reactie ontvangen. Hieronder worden de ingediende vooroverlegreacties samengevat 
weergegeven en beantwoord. 
 
1. Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 9200MC ’s-Hertogenbosch  
Bij  brief van 15 november 2012, ontvangen op 16 november 2012, heeft de provincie Noord-Brabant een 
vooroverlegreactie ingediend. 
 
Inhoud vooroverlegreactie 
Het voorontwerpbestemmingsplan Sander-Banken geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkin-
gen. 
 
Beantwoording vooroverlegreactie 
De reactie van de Provincie Noord-Brabant wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Conclusie vooroverlegreactie 
De vooroverlegreactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het voorontwerpbestemmingsplan 
Sander-Banken. 
 
2. Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ, Breda 
Bij brief van 13 december 2012, ontvangen op 14 december 2012, heeft het Waterschap Brabantse Delta 
een vooroverlegreactie ingediend. 
 
Inhoud vooroverlegreactie 
Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan heeft het waterschap verzocht een tekstfragment 
op te nemen met betrekking tot de verantwoordelijkheden en beleidsregels. Tevens adviseert het water-
schap om aandacht te besteden aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen.  
 
Beantwoording reactie 
Het geadviseerde tekstfragment is opgenomen in de waterparagraaf van de toelichting in paragraaf 4.3 
en er wordt een extra alinea opgenomen voor het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. 
  
Conclusie vooroverlegreactie 
De vooroverlegreactie geeft aanleiding tot het aanpassen van de toelichting van het voorontwerpbe-
stemmingsplan Sander-Banken, inhoudende dat de waterparagraaf wordt aangevuld. 
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Slotconclusie. 
De ingediende inspraakreacties geven aanleiding om het voorontwerp bestemmingsplan “Sander-
Banken” op de volgende onderdelen aan te passen: 
1. ter plaatse van de aanduing "wro-zone wijzigingsgebied 2" hebben burgemeester en wethouders de 

bevoegdheid om een extra bouwvlak toe te kennen. In artikel 26.5 is de bijbehorende regeling opge-
nomen. De regeling zal gelden voor op de verbeelding aangegeven zone langs het Sander en per-
ceel Haansberg 28A en 30.  

2. Bij het perceel aan Sander 30 wordt op de verbeelding de goot- en nokhoogte van het tweede bouw-
vlak aangepast naar maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 en 9 meter. 

3. de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2” van een groot deel van het plangebied wordt verwij-
derd, uitgezonderd voor percelen langs het Sander tussen de Klompéhof en de Schermerhornbeemd 
en op de agrarische bestemming bij Haansberg 1. 

4. de “wro-zone wijzigingsgebied 1” wordt op de verbeelding aangepast, evenals een aanscherping van 
de planregels ten behoeve van wijzigingsregeling voor het bestaande wijkgebouw in artikel 26.5.  

5. de aanduiding “specifieke vorm van maatschappelijk – zorgboerderij” zal worden aangepast naar 
“specifieke vorm van maatschappelijk – dagverzorging” voor het perceel Haansberg 1 en dat in de 
planregels een afwijkingsmogelijkheid wordt opgenomen voor het plaatsen van de aanduiding 
“maximum aantal wooneenheden” met een waarde van 2. 

6. in de toelichting de waterparagraaf wordt aangevuld met het advies van het Waterschap Brabantse 
Delta. 

 
 
Etten-Leur, 19 februari 2013. 



  

Bijlage 5: Beantwoording zienswijzen 



 
Beantwoording zienswijzen ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan “San-
der Banken”. 
 
Inleiding. 
Het ontwerp-bestemmingsplan “Sander-Banken” heeft gedurende de periode 28 februari 2013 tot en met 
10 april 2013 ter inzage gelegen in het informatiecentrum van het Stadskantoor. Daarnaast was dit ont-
werp-bestemmingsplan raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van terinzageligging kon eenieder mondeling of schrif-
telijk over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. De bekendmaking 
heeft plaatsgevonden in het weekblad Etten-Leurse Bode en de Staatscourant d.d. 27 februari 2013, op 
het gemeentelijk publicatiebord en digitaal op de gemeentelijke internetsite. Belanghebbenden zijn per-
soonlijk in kennis gesteld. Daarnaast is de bekendmaking via de digitale weg toegezonden aan de pro-
vincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta. 
 
Ingediende zienswijzen. 
Tijdens de periode van terinzageligging is één zienswijze ingediend. Hieronder wordt de zienswijze sa-
mengevat weergegeven en beantwoord. 
 
1. de heer A.A.J. Kuijpers, Binnenhof 9, Etten-Leur, namens buurtbewoners. 
Bij brief van 6 april 2013, ontvangen op 08 april 2013 heeft de heer A.A.J. Kuijpers, namens 107 bewo-
ners wonend aan het Binnenhof, het Vorstendom, het Hertogdom, de Graafschap en de Statenlaan een 
zienswijze ingediend. De indieners van de zienswijzen worden nader aangeduid als bewoners. De ziens-
wijze is gemotiveerd en ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze in behandeling worden 
genomen. Over de inhoud en de beantwoording kan het volgende worden gemeld. 
 
Inhoud zienswijze: 
De zienswijze heeft betrekking op het pand Binnenhof 13-13a. Dit pand is thans nog in gebruik als wijk-
gebouw en ruimte voor kinderopvang. Dit gebruik wordt beëindigd na oplevering van de brede school in 
Spoorzone Noord. Het ontwerp bestemmingsplan bevat een regeling met verruimde bestemming voor 
hergebruik en een indirecte regeling voor vervangende nieuwbouw.  
Bewoners wijzen op de groene en open uitstraling van hun woonomgeving. Zij verzoeken deze uitstraling 
te behouden en liever nog uit te breiden.  
Bewoners verzoeken de verkoop van het pand voor een maatschappelijke invulling actief op te pakken en 
niet te lang te laten duren. Het gevaar bestaat dat het pand verpauperd. Mocht verkoop van het pand 
voor een maatschappelijk doel niet mogelijk zijn dan kunnen bewoners instemmen met woningbouw mits 
wordt voldaan aan alle voorwaarden zoals golden bij de bouw van hun woningen (zoals maximaal 50% 
van het bouwperceel bebouwen, aanhouden van maximale bouwhoogte, de kleurstelling van wanden en 
daken van de bebouwing en de restrictie betreffende de erfafscheidingen).  
Bewoners stellen vast dat het perceel van het wijkgebouw niet overeenkomt met de oorspronkelijke teke-
ning en actuele kadastrale kaart. Volgens de gegevens van het Kadaster heeft het perceel een opper-
vlakte van 643 m2, waarvan volgens bewoners slechts 50% bebouwd mag worden. 
 
De in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsregeling voor woningbouw is voor de bewoners niet de 
eerste keuze, temeer niet wordt voldaan aan de voorwaarden die destijds bij de bouw van hun woningen 
golden. Bewoners hebben bij aankoop van hun bouwkavel gekozen voor groen en speelveld. 
Bewoners behouden zich het recht voor om tegen ongewenste inbreuk van het huidig woongenot te pro-
testeren. 
 
Beantwoording inspraakreactie. 
Bij de beantwoording van de zienswijze wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: 

1. de visie voor het pand Binnenhof 13-13a; 
2. de vertaling van de visie in het ontwerp bestemmingsplan “Sander-Banken”; 
3. de zienswijze. 

 
 
 

http://www.etten-leur.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Ad 1 De visie voor het pand Binnenhof 13-13a 
 
In 1997 werd als onderdeel van de wijk “Lage Banken” het voormalige clubhuis van de hockey verbouwd 
tot wijkgebouw voor omringende wijken. Het clubhuis werd vergroot tot de huidige omvang van ongeveer 
330 m² (perceelsgrootte: 643 m²). Naast de wijkfunctie is kinderopvang in het pand gevestigd.  
Aan de Edward Poppelaan wordt momenteel een brede school plus gebouwd. In deze brede school zijn 
ruimten opgenomen voor ontmoeting in de wijk en kinderopvang. De nieuwbouw wordt begin 2014 in 
gebruik genomen. Het pand Binnenhof 13-13a komt dan vrij. Het pand is niet nodig voor de huisvesting 
van een andere gemeentelijke voorziening. In het kader van het accommodatiebeleid is besloten het 
pand te verkopen. Het uitgangspunt is om het pand in de huidige omvang zonder mogelijkheid voor uit-
breiding te verkopen. Het pand leent zich goed voor gebruik als lesruimte, kinderopvang, (para) medische 
praktijkruimte of ruimte voor sociaalcultureel werk. Het is de inzet om het pand in eerste instantie voor dit 
gebruik in de markt zetten. Op grond van de huidige markt is de kans groot dat het pand hiervoor niet 
direct kan worden verkocht. De verkoopbaarheid wordt vergroot als het gebruik kan worden gecombi-
neerd met een woonfunctie. Zelfs het gebruik van het totale pand voor wonen wordt niet uitgesloten. 
Hierbij geldt dat het geschikt maken van het pand voor een ander gebruik binnen de bestaande bouw-
massa moet plaatsvinden.  
Mocht de verkoop van het pand Binnenhof 13-13a niet leiden tot het gewenste resultaat dan stellen wij 
voor om over te gaan tot de sloop van het pand ten gunste van de bouw van een of twee patiowoningen 
(totale omvang van deze nieuwbouw ongeveer 330 m²). Thans wordt hiertoe nog niet besloten, maar in 
planologisch opzicht moet daar al wel rekening mee worden gehouden. 
Wij kiezen er niet voor om na sloop van het pand de vrijkomende grond toe te voegen aan het aangren-
zende speelveld. In het raadsprogramma is zuinig grondgebruik als doelstelling opgenomen. Vervangen-
de nieuwbouw sluit aan op deze doelstelling. Wij kiezen bewust voor patiowoningen, zonder buitenruimte, 
om zoveel mogelijk groen te behouden. Deze keuze leidt hiermee niet tot extra bouwmassa. De bouw-
vorm in één bouwlaag al dan niet met een beperkte tweede laag sluit aan op de bouwmassa van de be-
bouwing in de omgeving. Een bijkomend aspect is dat de grond nog wat oplevert. In deze economische 
mindere tijd is elke opbrengst welkom. 
 
Ad 2  De vertaling van de visie in het ontwerp bestemmingsplan “Sander-Banken”  
 
In overeenstemming met de omschreven visie is in het ontwerp-bestemmingsplan “Sander-Banken”het 
pand Binnenhof 13-13a primair bestemd tot “Maatschappelijk”. Deze bestemming geldt voor het perceel 
dat volgens het Kadaster hoort bij het pand. Het bouwvlak is afgestemd op de bestaande bebouwings-
contour. De bouwhoogte is bepaald op 7,00 meter. In bestemmingsomschrijving is gebruik voor wonen 
uitgesloten. 
Toets je deze regeling aan de visie dan wijkt de regeling op twee onderdelen af namelijk de regeling voor 
de bouwhoogte en het ontbreken van een regeling voor wonen. Een bouwhoogte van 7 meter houdt in 
dat een tweede bouwlaag kan worden gerealiseerd. In relatie tot de omgeving willen wij niet dat de totale 
omvang het gebouw van een tweede laag wordt voorzien. Wij stellen dan ook voor om de bouwhoogte af 
te stemmen op de regeling in het geldende bestemmingsplan “Lage Banken”, namelijk: 5,00 meter.  
Om de combinatie met wonen of het gebruik als woning mogelijk te maken, stellen wij voor de bestem-
mingsomschrijving hiermee aan te vullen.  
 
Indien hergebruik van het pand als woning niet binnen de bestaande bouwmassa kan plaatsvinden, kan 
met toepassing van een wijzigingsregeling een nieuw bouwvlak voor vervangende nieuwbouw worden 
bepaald. Tot wijziging kan alleen worden besloten na het volgen van een procedure. Belanghebbenden 
kunnen tijdens deze procedure hun zienswijze kenbaar maken. Tegen het besluit staat beroep open bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
Het bestemmingsplan moet objectieve criteria bevatten waaraan een verzoek tot toepassing van de wijzi-
gingsregeling kan worden getoetst. In het ontwerp bestemmingsplan “Sander-Banken” is dat geregeld 
door op de planverbeelding een zone aan te duiden waarop de wijzigingsregeling van toepassing is, “wro-
zone wijzigingsgebied 1”. De contour van dit gebied volgt grotendeels de contour van de bestemming 
“Maatschappelijk”; alleen aan de oostzijde is een zeer beperkt deel van gronden met de bestemming 
“Groen” aan het gebied toegevoegd. De extra ruimte is nodig om de bouw van maximaal twee patiowo-
ningen goed te kunnen inpassen. 
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Op de volgende tekening is de mogelijke inpassing van deze woningen (met inpandige berging) ge-
schetst. 
 

 
 
Uit de tekening blijkt dat aan de oostzijde beperkt groen nodig is voor een goede ruimtelijke inpassing van 
de patiowoningen. Het verlies aan groen wordt aan de zuid-, noord- en westzijde gecompenseerd. De 
omvang van de vervangende nieuwbouw is niet groter dan de huidige bebouwing (ongeveer 330 m²).  
De regeling voor patiowoningen laat de bouw van een tweede bouwlaag mogelijk, zij het voor maximaal 
60 % van het eerste bouwlaag. Deze mogelijkheid willen wij handhaven om het ontwerp voor de wonin-
gen af te kunnen stemmen op de vraag in de markt. Vanwege de beperking qua omvang voor de tweede 
bouwlaag wijkt de bouwmassa niet af van de bebouwing in de directe omgeving.  
Wij hebben de planregels horend bij de “wro-zone wijzigingsgebied 1” nog eens goed beoordeeld en ver-
geleken met de schets. De conclusie is dat de regeling op onderdelen moet worden aangepast (zie con-
clusie). De regeling dat de nieuwbouw vijf meter uit de weg moet worden gebouwd blijft gehandhaafd.  
 
Ad 3  Zienswijze 
 
Wij zijn van mening dat de regeling in het ontwerp-bestemmingsplan aansluit bij de wens om het huidige 
groen en de open uitstraling rondom het pand Binnenhof 13-13a te behouden. De wens om de bebou-
wing te vervangen door extra groen is begrijpelijk, maar wordt niet gehonoreerd. De redenen hebben wij 
onder ad 1 verwoord.  
De inzet is om het pand Binnenhof 13-13a na beëindiging van het gebruik zo snel mogelijk aan een nieu-
we eigenaar over te dragen. De start van de verkoop zal daarop worden afgestemd. Een snelle over-
dracht draagt bij aan het voorkomen van verpaupering. Indien overdracht van het pand naar een nieuwe 
eigenaar op zich laat wachten, zullen passende maatregelen worden genomen om vandalisme te voor-
komen. De wijzigingsregeling kan eveneens worden beschouwd als een optie om verpaupering te beper-
ken. 
De patiowoningen worden gebouwd op kavels die in vergelijking tot de omliggende woonpercelen een 
stuk kleiner zijn. De situatie tussen de patiowoningen en omringende woningen is niet vergelijkbaar. 
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De wens van bewoners dat voor de nieuwbouw dezelfde bouwvoorwaarden worden gehanteerd als bij de 
omringende woningen is om die reden niet terecht. De kleurstelling van wanden en daken e.d. wordt niet 
in een bestemmingsplan geregeld. De toetsingscriteria zijn geregeld in de Welstandsnota. 
Zoals onder ad 2 omschreven is bij de regeling van de bestemming uitgegaan van de bestaande kadas-
trale situatie. De stelling van bewoners dat slechts 50 % van dit perceel mag worden bebouwd is onjuist. 
Volgens de planregels van het geldende bestemmingsplan “Lage Banken “ (1996) mag een wijkgebouw 
van 500 m² worden opgericht. In werkelijkheid is ongeveer 330 m² aanwezig. Nu de regeling in het ont-
werp bestemmingsplan is afgestemd op de bestaande situatie is er sprake van een beperking qua 
bouwmogelijkheden. In de wijzigingsregeling is deze beperking overgenomen. Eventuele vervangende 
nieuwbouw leidt niet tot meer bouwmassa. De inbreuk op de woonomgeving is zeer beperkt. 
 
Conclusie 
Aan de zienswijze van bewoners wordt deels tegemoet gekomen. De regeling in het ontwerp-
bestemmingsplan gaat namelijk primair uit van hergebruik van het pand Binnenhof 13-13a en laat ver-
vangende nieuwbouw voor maximaal twee patiowoningen alleen toe met toepassing van een afzonderlij-
ke regeling.  
 
De zienswijze van bewoners is daarom aanleiding om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp-
bestemmingsplan “Sander-Banken”, met dien verstande: 

• de bestemmingsomschrijving van de bestemming “Maatschappelijk” aan te vullen met de functie 
wonen (op de planverbeelding aangegeven met de aanduiding “wonen” ter plaatse van het 
bouwvlak op het perceel Binnenhof 13-13a); 

• op de planverbeelding de bouwhoogte voor het perceel Binnenhof 13-13a te verlagen naar 5 m; 
• de planregels in artikel 26.4 “wro-zone wijzigingsgebied 1” aan te passen in: 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. Wet 
ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' de bestemming 
"Maatschappelijk" te wijzigen in "Wonen-Patio", "Tuin", “Verkeer- Verblijf” en/of in "Groen", met 
inachtneming van de volgende regels: 
a. er mogen maximaal twee patiowoningen worden gebouwd met een gezamenlijk bouwvlak 

van maximaal 330,00 m²; 
b. de afstand van het bouwvlak tot de openbare weg (bestemming "Verkeer-Verblijf”) moet mi-

nimaal 5,00 m bedragen; 
c. de planregels uit artikel 15 (Wonen - Patio) zijn overeenkomstig van toepassing, met dien 

verstande dat in afwijking van het bepaalde in: 
1. artikel 15.2.1 onder sub c, de bouwhoogte maximaal 6,50 m mag bedragen en; 
2. artikel 15.2.1 onder sub e, het bebouwingspercentage maximaal 90% mag bedragen;  

d. per woning moet minimaal één parkeerplaats worden aangelegd ter plaatse van de “wro-zone 
wijzigingsbevoegdheid 1”; 

e. er moet worden voldaan aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, water, geluid, lucht, ver-
keersveiligheid, ecologie (flora en faunawet) en economische uitvoerbaarheid. 
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Planregels "Sander-banken" 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
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Artikel 1 Begrippen 
 
1.1 plan: 
het bestemmingsplan Sander-Banken van de gemeente Etten-Leur; 

1.2 bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0777.0023SANDERBANKEN-3001 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen); 

1.3 aan- of uitbouw: 
een uit de gevel springend gebouw dat in architectonisch opzicht een ondergeschikt deel van een 
hoofdgebouw is en door haar indeling en inrichting is bestemd hoofdzakelijk te worden gebruikt 
overeenkomstig de functie van het hoofdgebouw; 

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

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

1.6 aaneengesloten woning: 
een woning die deel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit drie of meer grondgebonden 
woningen; 

1.7 aan-huis-gebonden-beroep: 
het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten, op administratief, juridisch, 
medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch gebied of hiermee gelijk te stellen 
dienstverlenende beroepen en ambachtelijke en verzorgende bedrijven.  

1.8 afhankelijke woonruimte: 
een vrijstaand bijgebouw dat qua ligging hoort tot het perceel van de woning en waarin een uit een 
oogpunt van mantelzorg een gedeelte van de huishouding gehuisvest is; 

1.9 ambachtelijk bedrijf: 
het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken, 
herstellen of het installeren van goederen die verband houden met het ambacht;  

1.10 antenne installatie: 
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager zoals bijvoorbeeld een 
telecommunicatiemast, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, 
met de daarbij behorende bevestigingsconstructie; 

1.11 archeologisch waardevol gebied: 
een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en 
wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of 
activiteiten uit het verleden; 

1.12 archeologisch onderzoek: 
bureauonderzoek en/of boren en/of graven en/of begeleiden verricht door een dienst, bedrijf of 
instelling, beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet en 
werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie; 

1.13 achtergevel: 
de meest van de openbare weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw; 

1.14 achtergevellijn: 
een denkbeeldige lijn in het verlengde van de oorspronkelijke achtergevel; 

1.15 atelier: 
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werkplaats van een beeldend kunstenaar of kunstschilder, waarbij detailhandel als ondergeschikte 
nevenactiviteit van ter plaatse vervaardigde producten is toegestaan; 

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

1.17 bebouwingspercentage: 
een op de planverbeelding of in de planregels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel 
van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.18 bedrijfsactiviteiten: 
de uitoefening van opslag-, handels-, transport- en industriële bedrijven, een en ander met uitsluiting 
van agrarische bedrijven, detailhandel, horeca, publiekgerichte dienstverlening, maatschappelijke en 
culturele voorzieningen en bedrijfsmatige sportvoorzieningen; 

1.19 bedrijfsvloeroppervlakte: 
de brutovloeroppervlakte van bedrijfs-, kantoor- en andere dienstruimten, uitgezonderd 
parkeergarages en fietsenstallingen; 

1.20 bedrijfswoning/dienstwoning: 
een woning op de bij het bedrijf horende grond, en uitsluitend dienend voor de huisvesting van een 
huishouden waarvan de huisvesting ter plaatse gelet op de bedrijfsvoering noodzakelijk is; 

1.21 bestaand: 
bebouwing en/of gebruik bestaande ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 

1.22 bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.23 bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.24 bijgebouw: 
een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw dat ten dienste staat van het 
hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie of afmetingen en functioneel ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw, zoals garages, bergingen, schuurtjes, hobbykassen, tuinhuisjes, dierenverblijven en 
dergelijke.  

1.25 bijzondere woonruimte: 
woonruimte waarin, al dan niet zelfstandige, woningen zijn opgenomen met gemeenschappelijke 
voorzieningen, zoals een bejaardenhuis, woonzorgcomplex of daarmee gelijk te stellen voorziening; 

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

1.27 bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

1.28 bouwlaag: 
deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de afgewerkte 
vloeren of van het maaiveld van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,50 m in hoogte 
verschillen.  

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

1.30 bouwperceelsgrens: 
de grens van een bouwperceel; 
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1.31 bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

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

1.33 dagverzorging: 
een maatschappelijke functie waarbij (individuele) zorg wordt geboden aan mensen die in een of 
meer dagdelen behulpzaam zijn in agrarische of natuurbeherende activiteiten; 

1.34 dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw. 

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

1.36 erf: 
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw. 

1.37 erfafscheiding: 
bouwwerk geen gebouw zijnde dat dient als afscheiding van een erf of terrein en is geplaatst in of 
rondom een erf of terrein; 

1.38 erker: 
een uitbouw in één bouwlaag aan de voor- en/of zijgevel van een woning, begrensd door een 
raamconstructie, meestal voorzien van een borstwering. 

1.39 functie: 
doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen 
daarvan is toegestaan; 

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

1.41 geschakelde woning: 
een woning waarvan het hoofdgebouw door middel van een aan- of uitbouw of aangebouwd 
bijgebouw verbonden is aan een ander hoofdgebouw en waarbij één zijgevel van het hoofdgebouw in 
de zijdelingse perceelgrens wordt gebouwd; 

1.42 gestapelde woning: 
een al dan niet uit meerdere bouwlagen bestaande woning, deel uitmakend van een gebouw waarin 
meerdere woningen zijn ondergebracht, zodanig dat deze boven dan wel beneden elkaar zijn 
gesitueerd, waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het 
afgewerkte maaiveld, gewaarborgd is; 

1.43 gevelvlak: 
een (denkbeeldig) vlak, gesloten dan wel open, aan de buitenzijde van een bouwwerk dat de 
contouren van een bouwwerk aangeeft en waarbinnen de constructieve delen liggen. 

1.44 hoofdgebouw: 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken en waarin de hoofdfunctie ingevolge de bestemming is of wordt 
ondergebracht;  

1.45 horeca: 
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bedrijfsmatige activiteit gericht op het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide en ter plaatse te 
nuttigen dranken en/of etenswaren en/of het verstrekken van logies en/of het exploiteren van 
zaalaccommodaties, met uitzondering van discotheken of soortgelijke voorzieningen; 

1.46 huishouden: 
de samenlevingsvorm van één gezin, waaronder mede wordt begrepen: 

a. de inwoning, al dan niet bij wijze van mantelzorg, met eigen voorzieningen van verwanten of 
andere personen; 

b. een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband; 

c. één eenpersoonshuishouden. 

1.47 maatschappelijke voorzieningen: 
educatieve, (para)medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, religieuze, 
onderwijsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbaar bestuur en openbare 
dienstverlening; 

1.48 mantelzorg: 
zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende 
door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de 
sociale relatie. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is; 

1.49 normale onderhoudswerkzaamheden: 
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van gronden en bouwwerken; 

1.50 nutsvoorziening: 
voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals onder andere transformatorhuisjes, 
schakelgebouwen, gebouwen ten behoeve van de watervoorziening, gemaalgebouwen, koude 
warmteopslag e.d.; 

1.51 ondergeschikt bouwdeel: 
bouwdeel van beperkte afmetingen, dat buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteekt. 

1.52 ondergeschikte functie: 
functie waarvoor maximaal 30% van de gebruiksvloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt;  

1.53 overkapping: 
een bouwwerk voorzien van een gesloten dak, omsloten door maximaal één wand. 

1.54 (para)medische dienstverlening: 
het bedrijfsmatig verlenen van medische diensten aan of ten gerieve van personen, zoals tandarts- en 
orthodontiepraktijken, dokterspraktijken, fysiotherapeuten, eerste hulpposten en dergelijke; 

1.55 patiowoning: 
een woning met een geheel of gedeeltelijk omsloten binnenplaats of binnentuin, gevormd door de 
gevels van belendende, dan wel op het eigen bouwperceel aanwezige bebouwing; 

1.56 pergola: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bestaande uit een open constructie van twee of meer palen, die 
onderling met elkaar verbonden zijn; 

1.57 praktijkruimte: 
een ruimte welke door aard en indeling kennelijk is bestemd voor de uitoefening van een (aan huis 
gebonden) beroep of bedrijf; 

1.58 reclamemast: 
drager voor het maken van reclame voornamelijk gericht op gebruikers van de openbare ruimte (het 
publiek); 

1.59 scheidingslijn: 
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een op de planverbeelding als zodanig aangegeven lijn, die de grens vormt tussen delen van vlakken, 
voor welke delen verschillende regels gelden; 

1.60 sportvoorzieningen: 
het aanbieden van de gelegenheid voor sport en recreatie, met uitzondering van fitnesscentra, waarbij 
de horeca-activiteiten een niet-zelfstandig onderdeel is van de totale bedrijfsvoering; 

1.61 tijdelijke woonunit: 
een woonunit ten behoeve van huisvesting voor mantelzorg en is een demontabel en/of relatief 
eenvoudig verwijderbaar gebouw, onder welke benaming ook aangeduid, doch in het spraakgebruik 
als woonunit wordt aangemerkt, bestaande uit één bouwlaag, geschikt en ingericht ten dienste van 
woon-, dag- en/of nachtverblijf; 

1.62 twee-aaneen woningen: 
blokken van maximaal twee-aaneen gebouwde woningen, die door middel van één 
gemeenschappelijke wand met elkaar zijn verbonden; 

1.63 verbeelding: 
de weergave van de inhoud van een bestemmingsplan conform het gestelde in de Regeling 
standaarden ruimtelijke ordening 2008/2012. Onder het begrip 'verbeelding' wordt zowel de analoge 
wijze als de digitale wijze verstaan. 

1.64 voorgevel: 
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één 
naar de weg gekeerde gevels, welke door de gevelindeling en/of de situering van de oprit en/of de 
voortuin als meest representatieve gevel van het gebouw dient te worden aangemerkt; 

1.65 voorgevellijn: 
een denkbeeldige lijn in het verlengde van de voorgevel, behoudens toegelaten afwijkingen; 

1.66 vrijstaande woning: 
een woning zonder gemeenschappelijke wand met een andere woning; 

1.67 weg: 
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, zoals die luidde op 
het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan; 

1.68 wet/wettelijke regelingen: 
indien en voor zover in deze planregels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen 
e.d. dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging 
van het ontwerp bestemmingsplan, tenzij anders bepaald; 

1.69 winkel: 
een gebouw dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk is bedoeld om te worden 
gebruikt voor de uitoefening van detailhandel; 

1.70 woning: 
een gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden; 
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Artikel 2 Wijze van meten 
 
2.1 Meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt loodrecht gemeten, tenzij anders is aangegeven. 

2.2 Bouwwerken 
 
2.2.1 de goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel, ondergeschikte bouwonderdelen als goten van dakkapellen niet 
meegerekend. 

2.2.2 de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. Ondergronds bouwen wordt niet 
meegerekend voor het bepalen van de inhoud van een bouwwerk. Bijgebouwen tellen niet mee voor 
het bepalen van de inhoud van de woning. 

2.2.3 de bouwhoogte van een bouwwerk 

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

2.2.4 de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2.5 de breedte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse zijgevelvlakken en/of tot het hart van de scheidingsmuren, met dien 
verstande, dat wanneer de betreffende zijgevelvlakken niet evenwijdig lopen of verspringen, het 
gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste maat; 

2.2.6 de (horizontale) diepte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voor- en achtergevel en/of tot het hart van de 
scheidingsmuren;  

2.2.7 de bebouwde oppervlak van een bouwperceel (of een ander terrein) 

de oppervlakten van alle op een bouwperceel/terrein gelegen gebouwen en bouwwerken geen 
gebouw zijnde bij elkaar opgeteld, tenzij in de planregels anders is bepaald; 

2.2.8 de afstand van bouwwerken 

afstanden van bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot de bouwperceelsgrens 
alsmede afstanden van bouwwerken tot de openbare weg worden daar gemeten, waar deze 
afstanden het kleinst zijn; 

2.2.9 de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,50 m buiten 
beschouwing blijven. 

2.2.10 de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 

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

2.2.11 de gebruiksvloeroppervlakte 
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tussen de binnenwerkse gevelvlakken, op de vloer van de ruimten die ingevolge het 
bestemmingsplan worden of kunnen worden gebruikt voor de gegeven bestemmingen; 

2.2.12 de bedrijfsvloeroppervlakte 

omvat de totale en buitenwerks gemeten oppervlakte van alle bouwlagen die een gebouw telt en bij 
dat gebouw behorende magazijnen, werkplaatsen en overige dienstruimten, met uitsluiting van 
gebouwde parkeervoorzieningen; 

2.3 Overig 
 
2.3.1 peil 

de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

2.3.2 hoogte van de weg 

de hoogte van de weg zoals die door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
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Artikel 3 Agrarisch 
 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarisch gebruik in de vorm van het voortbrengen van producten door middel van het telen van 
gewassen en/of het houden van dieren; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

b. nutsvoorzieningen; 

c. groenvoorzieningen; 

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

e. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
3.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd: 

 
3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 2,00 m; 

b. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 30,00 m²;  

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 2,00 m. 
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Artikel 4 Groen 
 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. plantsoen, bermen en overige groenvoorzieningen; 

b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

c. fiets- en voetpaden en overige verhardingen; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

d. geluidwerende voorzieningen; 

e. nutsvoorzieningen; 

f. speelvoorzieningen; 

g. straatmeubilair; 

h. kunstobjecten; 

i. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
4.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

4.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. de oppervlakte per gebouw bedraagt maximaal 30,00 m²; 

b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 m. 
 
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,50 m; 

b. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 30,00 m²;  

c. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 5,00 m. 
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Artikel 5 Maatschappelijk 
 
5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. educatieve voorzieningen en onderwijsvoorzieningen; 

b. peuterspeelzalen, kinder- en naschoolse opvang; 

c. sociaal-medische en (para)medische voorzieningen; 

d. sociaal-culturele voorzieningen; 

e. voorzieningen ten behoeve van openbaar bestuur en openbare dienstverlening; 

f. religieuze en levensbeschouwelijke voorzieningen; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is tevens wonen toegestaan; 

alsmede voor bijbehorende: 

h. nutsvoorzieningen; 

i. parkeervoorzieningen en overige verhardingen; 

j. tuinen en andere groenvoorzieningen; 

k. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
5.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

5.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw en bebouwingspercentage (binnen het bouwvlak) mag 
niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en 
bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)';  

 
5.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

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

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. het bebouwingspercentage, zoals genoemd in artikel 5.2.1 lid b. dient in acht genomen te worden; 

c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,25 m. 
 
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt 2,00 m; 

c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 30,00 m²;  

d. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt 
maximaal 1,00 m, achter de voorgevellijn bedraagt deze maximaal 2,00 m; 

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m. 
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Artikel 6 Sport 
 
6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. sportvoorzieningen; 

b. aan sportvoorzieningen gerelateerde ondergeschikte horeca in de vorm van kantines en/of 
clubgebouwen; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

c. bijbehorende functies zoals kleedruimtes, tribunes, opslagruimtes en dergelijke; 

d. parkeervoorzieningen en overige verhardingen; 

e. nutsvoorzieningen. 

f. groenvoorzieningen; 

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
6.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

6.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte en bebouwingspercentage van een gebouw mag niet meer bedragen 
dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m) en 
maximum bebouwingspercentage (%)';  

c. gebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden voor een kinderdagverblijf en/of buitenschoolse 
opvang, nadat en voor zover een omgevingsvergunning op basis van artikel 6.5.1 onder a. is 
verleend. 

 
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 18,00 m; 

c. de bouwhoogte van tribunes bedraagt maximaal 14,00 m; 

d. de bouwhoogte van ballenvangers bedraagt maximaal 12,00 m; 

e. de bouwhoogte van overige masten zoals vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 
9,00 m; 

f. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 6,00 m. 

 
 
6.3 Nadere eisen 
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a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de voorgaande regels bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaatsing en 
vormgeving van de bouwwerken. 

b. de regel in sub a. mag slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van 
derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan 
of met het oog op de bereikbaarheid van bouwwerken in verband met calamiteiten. 

6.4 Specifieke gebruiksregels 
 
6.4.1 Gebruiksverbod 

a. Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 6.1 wordt in ieder geval 
gerekend: 

1. een kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang;  

2. zelfstandige horecabedrijven; 

3. het gebruik als terrein voor het beoefenen van lawaaisporten, zoals het racen en/of crossen 
met motorvoertuigen; 

4. maatschappelijke voorzieningen; 

6.5 Afwijken van de gebruiksregels 
 
6.5.1 Afwijken ten behoeve van kinderdagverblijf 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder: 

a. artikel 6.4.1 sub a. onder 1. ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en/of 
buitenschoolse opvang, met dien verstande dat: 

1. het gebruik van de gronden voor sportvoorzieningen mag door de vestiging van een 
kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang niet onevenredig worden geschaad; 

2. het kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang is een ondergeschikte functie; 

3. de ruimte voor een kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang dient binnen de bestaande 
bebouwingsmogelijkheden plaats te vinden; 

4. het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorwaarden verbinden ten aanzien 
van de omvang van het bedrijfsvloeroppervlak. 
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Artikel 7 Tuin 
 
7.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen woningen; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

b. groenvoorzieningen; 

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

d. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 

 
7.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

7.2.1 Aan- en uitbouwen 

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

a. bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen worden opgericht in de vorm van erkers, 
tochtportalen of entreepartijen; 

b. de oppervlakte bedraagt maximaal 6,00 m²; 

c. de bouwhoogte is maximaal 0,30 m boven de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning. 
 
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van een pergola bedraagt maximaal 2,50 m; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 1,00 m. 
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Artikel 8 Verkeer 
 
8.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en paden; 

b. parkeervoorzieningen; 

c. geluidwerende voorzieningen; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

d. bruggen en viaducten; 

e. taluds en oevers; 

f. straatmeubilair; 

g. kunstobjecten; 

h. nutsvoorzieningen; 

i. bermen, plantsoenen en andere groenvoorzieningen; 

j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

k. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 

 
8.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

8.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. er mogen uitsluitend gebouwen voor nutsvoorzieningen worden gebouwd. 

b. de oppervlakte per gebouw bedraagt maximaal 30,00 m²; 

c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 m. 
 
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,50 m; 

b. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 30,00 m²;  

c. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 4,00 m. 
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Artikel 9 Verkeer - Spoorverkeer 
 
 
9.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer - Spoorverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. spoorwegvoorzieningen; 

b. geluidwerende voorzieningen; 

c. paden, wegen en straten;  

 
alsmede voor bijbehorende: 

d. ongelijkvloerse kruisingen ten behoeve van wegen, straten en water; 

e. bermen, plantsoenen en andere groenvoorzieningen; 

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

g. nutsvoorzieningen; 

h. bruggen,  

i. taluds en oevers; 

j. kunstobjecten; 

k. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
9.3 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 
9.3.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. er mogen uitsluitend gebouwen voor nutsvoorzieningen worden gebouwd. 

b. de oppervlakte per gebouw bedraagt maximaal 30,00 m²; 

c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 m ten opzichte van de bovenkant spoorstaaf. 
 
9.3.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,50 m; 

b. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 30,00 m²;  

c. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 4,00 m. 
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Artikel 10 Verkeer - Verblijf 
 
10.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wegen, woonstraten en erven; 

b. fiets- en voetpaden; 

c. groenvoorzieningen; 

d. parkeer- en stallingsvoorzieningen; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. speelvoorzieningen; 

g. geluidwerende voorzieningen; 

h. nutsvoorzieningen; 

i. bruggen; 

j. taluds en oevers; 

k. kunstobjecten; 

l. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 

 
10.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 
10.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. de oppervlakte per gebouw bedraagt maximaal 30,00 m²; 

b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 m. 

 
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,50 m; 

b. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 30,00 m²;  

c. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 4,00 m. 
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Artikel 11 Water 
 
11.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterpartijen; 

b. (primaire) waterlopen zoals sloten, watergangen en singels; 

c. schouwstroken; 

d. taluds en oevers; 

e. bruggen; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

f. groenvoorzieningen; 

g. kunstobjecten; 

h. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 

 
11.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

11.2.1 Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 
11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels. 

a. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m. 

b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4,00 m. 
 
 



63 
 

Artikel 12 Wonen - Aaneengesloten 
 
12.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - Aaneengesloten' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. aaneengesloten woningen; 

b. gestapelde woningen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld'; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

c. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen; 

d. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
12.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 
12.2.1 Woningen 

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels: 

a. woningen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';  

c. de breedte van een woning (een aan- of uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) 
bedraagt minimaal 5,40 m. 

 
12.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende 
regels gelden: 

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand minder dan 3,00 m tot de zijdelingse 
bouwperceelsgrens dienen minimaal 1,50 m achter de voorgevellijn van de woning te worden 
gebouwd, met dien verstande dat de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de 
openbare weg waaraan de voorgevel ligt, minimaal 5,00 m bedraagt; 

c. op de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 36,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mag worden; 

d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak 
bedraagt maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning. De 
bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt 
maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de tweede bouwlaag van de woning; 

e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het 
bouwvlak is maximaal 0,30 m boven de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning; 

f. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m 
en 5,50 m; 
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g. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden 
gebouwd; 

h. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte, 
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 12.5.1 is verleend. 

 

 
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m; 

c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 36,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mag worden;  

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m. 
 
12.3 Afwijken van de bouwregels 
 
12.3.1 Afwijken 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 12.2.2 voor de bouw van een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een 
aan- en uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden: 

1. de totale oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m²; 

2. per bouwperceel mag maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
worden bebouwd; 

3. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 12.2.2 zijn van 
toepassing. 

b. artikel 12.2.2 voor de oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot een gezamenlijke 
oppervlakte van 50,00 m² met dien verstande dat per bouwperceel niet meer dan 50% van de 
oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak bebouwd mag worden; 

c. artikel 12.2.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden: 

1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg; 

2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie; 

4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²; 

5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,25 m; 

6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de woning te worden 
geplaatst; 

7. per bouwperceel mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het 
bouwvlak bebouwd worden; 

8. de woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden; 
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9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden 
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te 
plaatsen; 

10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd. 

 
12.3.2 Procedure 

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 12.3.1 sub c. in, 
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 

 
12.4 Specifieke gebruiksregels 
 
12.4.1 Aan-huis-gebonden-beroep 

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met 
lid 1 van dit artikel, mits: 

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in 
overeenstemming is; 

b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning, of maximaal 50 m² van 
de bijgebouwen beslaat; 

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert 
tevens hoofdbewoner van de woning is; 

d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimte; 

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde 
producten. 

 
12.4.2 Gebruiksverbod 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder 
geval gerekend: 

a. het gebruiken van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning; 

b. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte. 
 
12.5 Afwijken van de gebruiksregels 
 
12.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.4.2 en toestaan dat een 
vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat: 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg; 

b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie; 

d. de bouwregels onder artikel 12.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn; 

e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd, 
tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om huisvesting voor mantelzorg mogelijk 
te maken; 
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f. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik 
genomen te worden conform het bestemmingsplan. 

 
12.5.2 Procedure 

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 12.5.1 in, indien de 
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 
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Artikel 13 Wonen - Geschakeld 
 
13.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - Geschakeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. geschakelde woningen; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

b. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen; 

c. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
13.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 
13.2.1 Woningen 

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:  

a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';  

c. de breedte van een woning (de aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) 
bedraagt minimaal 5,40 m; 

 
13.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende 
regels gelden: 

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand minder dan 3,00 m tot de zijdelingse 
bouwperceelsgrens dienen minimaal 1,50 m achter de voorgevellijn van de woning te worden 
gebouwd met dien verstande dat de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de 
openbare weg minimaal 5,00 m bedraagt; 

c. op de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 50,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mogen worden; 

d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak, niet 
zijnde het aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw waarmee de woning geschakeld is, bedraagt 
maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning. De bouwhoogte 
van aan- en uitbouwen en bijgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 0,30 m boven de 
bouwhoogte van de tweede bouwlaag van de woning. 

e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het 
bouwvlak is maximaal 0,30 m boven de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning; 

f. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m 
en 5,50 m; 
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g. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden 
gebouwd. 

h. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte, 
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 13.5.1 is verleend. 

 
13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m; 

c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mag worden;  

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m. 
 
13.3 Afwijken van de bouwregels 
 
13.3.1 Afwijken 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a.  13.2.2 voor de bouw van een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een aan- en 
uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden: 

1. de totale oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m²; 

2. per bouwperceel mag maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
worden bebouwd; 

3. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 13.2.2 zijn van 
toepassing. 

b.  13.2.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden: 

1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg; 

2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie; 

4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²; 

5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,25 m; 

6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de woning te worden 
geplaatst; 

7. per bouwperceel mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het 
bouwvlak bebouwd worden; 

8. de woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden; 

9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden 
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te 
plaatsen; 

10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd. 
 
13.3.2 Procedure 
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Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 13.3.1 sub b. in, 
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 

 
13.4 Specifieke gebruiksregels 
 
13.4.1 Aan-huis-gebonden-beroep 

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met 
lid 1 van dit artikel, mits: 

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in 
overeenstemming is; 

b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning, of maximaal 50,00 m² 
van de bijgebouwen beslaat; 

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert 
tevens hoofdbewoner van de woning is; 

d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimte; 

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde 
producten. 

 
13.4.2 Gebruiksverbod 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder 
geval gerekend: 

a. het gebruiken van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning; 

b. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte. 
 
13.5 Afwijken van de gebruiksregels 
 
13.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 13.4.2 en toestaan dat een 
vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat: 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg; 

b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie; 

d. de bouwregels onder artikel 13.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn; 

e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd, 
tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om huisvesting voor mantelzorg mogelijk 
te maken; 

f. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik 
genomen te worden conform de bestemming. 

 
13.5.2 Procedure 

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 13.5.1 in, indien de 
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 
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Artikel 14 Wonen - Gestapeld 
 
14.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. gestapelde woningen, zoals flatgebouwen, appartementencomplexen e.d.; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

b. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen; 

c. parkeervoorzieningen; 

d. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
14.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 
14.2.1 Woningen 

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:  

a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';  

 
14.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Buiten het bouwvlak mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de 
volgende regels gelden: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 50,00 
m²; 

b. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt maximaal 3,25 m; 
 
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van (vlucht)trappen mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte die is 
aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';  

c. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3,00 m. 
 
14.3 Specifieke gebruiksregels 
 
14.3.1 Aan-huis-gebonden-beroep 

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met 
lid 1 van dit artikel, mits: 

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter 
van de omgeving in overeenstemming is. 
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b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksvloeroppervlak van de woning beslaat. 

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten uitvoert 
tevens gebruiker van de woning is. 

d. het geen verkeersaantrekkende activiteit betreft die kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van 
de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte. 

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde 
producten. 
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Artikel 15 Wonen - Patio 
 
15.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen - Patio’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. patiowoningen; 

b. patio's;  

 
alsmede voor bijbehorende: 

c. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen; 

d. andere voorzieningen ten behoeve van de bestemming. 

 

15.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 

15.2.1 Woningen 

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:  

a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de oppervlakte van de patio bedraagt minimaal 16,00 m2;  

c. de goot- en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';  

d. de oppervlakte van de tweede bouwlaag van de woning bedraagt maximaal 60% van de 
oppervlakte van de eerste bouwlaag. 

e. elk bouwperceel mag voor maximaal 80% worden bebouwd. 
 
15.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Bij iedere patiowoning mogen aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen worden gebouwd 
waarbij de volgende regels gelden: 

a. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden 
gebouwd. 

b. de goot- en bouwhoogten van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedragen 
maximaal 0,30 m boven de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning. 

c. de maximale oppervlakte van een aan- en uitbouwen en aangebouwd bijgebouw bedraagt 50,00 
m². 

d. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse perceelsgrenzen 
worden gebouwd. 

 
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m; 
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c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mag worden;  

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m. 
 
15.3 Specifieke gebruiksregels 
 
15.3.1 Aan-huis-gebonden-beroep 

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met 
lid 1 van dit artikel, mits: 

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter 
van de omgeving in overeenstemming is. 

b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksvloeroppervlak van de woning beslaat. 

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten uitvoert 
tevens gebruiker van de woning is. 

d. het geen verkeersaantrekkende activiteit betreft die kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van 
de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte. 

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde 
producten. 

 

 



74 
 

Artikel 16 Wonen - Twee-aaneen 
 
16.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - Twee-aaneen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. twee-aaneen woningen of vrijstaande woningen; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

b. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen;  

c. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 

 
16.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 
16.2.1 Woningen 

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:  

a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. 

b. de afstand tussen de woning en de zijdelingse bouwperceelsgrens (een aan- of uitbouw en/of een 
aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) bedraagt aan één zijde minimaal 3,00 m.  

c. de goot- en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'. 

d. de breedte van een woning (een aan- of uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) 
bedraagt minimaal 5,40 m. 

 
16.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende 
regels gelden: 

a. aan- uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand minder dan 3,00 m tot de zijdelingse 
bouwperceelsgrens dienen minimaal 1,50 m achter de voorgevellijn van de woning te worden 
gebouwd, met dien verstande dat de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de 
openbare weg waaraan de voorgevel ligt, minimaal 5,00 m bedraagt; 

c. op de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 50,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mogen worden; 

d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak 
bedraagt maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning. De 
bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 
0,30 m boven de bouwhoogte van de tweede bouwlaag van de woning. 

e. in aanvulling op sub c. en d. mogen ter plaatse van de aanduiding 'beroep aan huis' aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen worden opgericht, waarbij de goot- en bouwhoogte en 
bebouwingspercentage (ter plaatse van de aanduiding bouwvlak) niet meer bedragen dan is 
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aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m) en maximum 
bebouwingspercentage (%); 

f. de goot- en bouwhoogten van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het 
bouwvlak bedragen maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de 
woning; 

g. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m 
en 5,50 m; 

h. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden 
gebouwd; 

i. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte, 
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 16.5.1 is verleend. 

 
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m; 

c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mag worden;  

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m. 
 
16.3 Afwijken van de bouwregels 
 
16.3.1 Afwijken 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 16.2.2 voor de bouw een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een aan- en 
uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden: 

1. de totale oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m²; 

2. per bouwperceel mag maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
worden bebouwd; 

3. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 16.2.2 zijn van 
toepassing. 

b. artikel 16.2.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden: 

1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg; 

2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie; 

4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²; 

5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,00 m; 

6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de woning te worden 
geplaatst; 

7. per bouwperceel mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het 
bouwvlak bebouwd worden; 
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8. de woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden; 

9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden 
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te 
plaatsen; 

10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd. 
 
16.3.2 Procedure 

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 16.3.1 sub b. in, 
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 

 
16.4 Specifieke gebruiksregels 
 
16.4.1 Aan-huis-gebonden-beroep 

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met 
lid 1 van dit artikel, mits: 

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in 
overeenstemming is; 

b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning, maximaal 50,00 m² van 
de bijgebouwen of maximaal het aangegeven bebouwingspercentage ter plaatse van de 
aanduiding 'beroep aan huis' beslaat; 

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert 
tevens hoofdbewoner van de woning is; 

d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimte; 

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde 
producten. 

 
16.4.2 Gebruiksverbod 

a. Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt ieder 
geval gerekend: 

1. het gebruiken van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning; 

2. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte; 

3. ter plaatse van de aanduiding 'beroep aan huis' het gebruiken van de aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen als zelfstandige woning.  

 
16.5 Afwijken van de gebruiksregels 
 
16.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.4.2 en toestaan dat een 
vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat: 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg; 

b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie; 
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d. de bouwregels onder artikel 16.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn; 

e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd, 
tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om huisvesting voor mantelzorg mogelijk 
te maken; 

f. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik 
genomen te worden conform de bestemming. 

 
16.5.2 Procedure 

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 16.5.1 in, indien de 
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 
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Artikel 17 Wonen - Vrijstaand 
 
17.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. vrijstaande woningen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dagverzorging' is tevens 
dagverzorging toegestaan; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is tevens een twee-aaneen 
woning toegestaan; 

 
alsmede voor bijbehorende: 

d. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen; 

e. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
17.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 
17.2.1 Woningen 

Voor het bouwen van vrijstaande woningen gelden de volgende regels: 

a. woningen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd; 

b. per bouwperceel mag maximaal één woning worden gebouwd; 

c. de goot- en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';  

d. de breedte van een woning (een aan- of uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) 
bedraagt minimaal 5,40 m; 

e. de afstand tussen de vrijstaande woning en de zijdelingse bouwperceelsgrenzen (een aan- of 
uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) bedraagt aan beide zijden minimaal 
3,00 m. 

 
17.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende 
regels gelden: 

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelegen binnen het bouwvlak op een afstand van minder dan 
3,00 m tot de zijdelingse perceelsgrens dienen minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de 
woning te worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand van aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen tot de openbare weg waaraan de voorgevel ligt, minimaal 5,00 m bedraagt; 

c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelegen buiten het bouwvlak mogen tot op de zijdelingse 
perceelsgrens worden gebouwd met een maximale gezamenlijke oppervlakte van 50,00 m², met 
dien verstande dat per bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden 
buiten het bouwvlak, bebouwd mogen worden; 
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d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak 
bedraagt maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning. De 
bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt 
maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de tweede bouwlaag van de woning; 

e. in aanvulling op sub b., c. en d. mogen ter plaatse van de aanduiding 'beroep aan huis' aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen worden opgericht, waarbij de goot- en bouwhoogte en 
bebouwingspercentage niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 
'maximale goot- en bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%); 

f. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het 
bouwvlak is maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning; 

g. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m 
en 5,50 m; 

h. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte, 
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 17.5.1 is verleend. 

 
17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m; 

c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mag worden;  

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m. 
 
17.3 Afwijken van de bouwregels 
 
17.3.1 Afwijken 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 17.2.2 voor de bouw een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een aan- en 
uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden: 

1. de totale oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m²; 

2. per bouwperceel mag maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
worden bebouwd; 

3. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 17.2.2 zijn van 
toepassing. 

b. artikel 17.2.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden: 

1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg; 

2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie; 

4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²; 

5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,00 m; 
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6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de woning te worden 
geplaatst; 

7. per bouwperceel mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het 
bouwvlak bebouwd worden; 

8. de woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden; 

9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden 
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te 
plaatsen; 

10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd. 

c. artikel 17.2.2 voor bouw van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bouwpercel van ten 
minste 1000,00 m² tot een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100,00 m², met dien 
verstande dat per bouwperceel maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het 
bouwvlak mag worden bebouwd. 

d. artikel 17.2.3 voor bouw van overkappingen bij een bouwpercel van ten minste 1000,00 m² tot een 
gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100,00 m², met dien verstande dat per bouwperceel 
maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak mag worden bebouwd. 

 
17.3.2 Procedure 

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 17.3.1 sub b. in, 
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 

 
17.4 Specifieke gebruiksregels 
 
17.4.1 Aan-huis-gebonden-beroep 

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met 
lid 1 van dit artikel, mits: 

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in 
overeenstemming is; 

b. de praktijkruimte: 

1. maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning; 

2. maximaal 50,00 m² van de bijgebouwen; 

3. maximaal 100,00 m² van de bijgebouwen indien gebruikt wordt gemaakt van de afwijking 
onder artikel 17.3.1 onder c., of; 

4. maximaal het aangegeven bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'beroep aan 
huis' beslaat; 

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert 
tevens hoofdbewoner van de woning is; 

d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimte; 

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde 
producten. 
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f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dagverzorging' is het 
gebruik van het hoofdgebouw voor dagverzorging toegestaan.  

 
17.4.2 Gebruiksverbod 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder 
geval gerekend: 

a. het gebruiken van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning; 

b. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte. 

c. ter plaatse van de aanduiding 'beroep aan huis' het gebruiken van de aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen als zelfstandige woning.  

 
17.5 Afwijken van de gebruiksregels 
 
17.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.4.2 en toestaan dat een 
vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat: 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg; 

b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie; 

d. de bouwregels onder artikel 17.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn; 

e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd; 

f. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik 
genomen te worden conform de bestemming. 

 
17.5.2 Procedure 

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 17.5.1 in, indien de 
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 

 
17.6 Wijzigingsbevoegdheid 
 
17.6.1 Wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. Wet 
ruimtelijke ordening te wijzigen door: 

a. de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dagverzorging' van de verbeelding te 
verwijderen, indien de activiteiten ter plaatse zijn beëindigd; 

b. na beëindiging van de activiteiten zoals bedoeld onder a. op het hoofdgebouw de aanduiding 
'maximum aantal wooneenheden' met waarde 2 op de verbeelding te plaatsen waarbij ter plaatse 
van bovengenoemde aanduiding een twee-aaneen woning is toegestaan, waarbij de bouw- en 
overige regels uit artikel 17 overeenkomstig van toepassing zijn. 
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Artikel 18 Wonen - Vrijstaand 2 
 
18.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen - Vrijstaand 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. vrijstaande woningen; 

alsmede voor bijbehorende: 

b. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen; 

c. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
18.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 
18.2.1 Woningen 

Voor het bouwen van vrijstaande woningen gelden de volgende regels: 

a. woningen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd; 

b. per bouwperceel mag maximaal één woning worden gebouwd; 

c. de goot- en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';  

d. de breedte van een woning (een aan- of uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) 
bedraagt minimaal 5,40 m; 

e. de afstand tussen de vrijstaande woning en de zijdelingse bouwperceelsgrenzen (een aan- of 
uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) bedraagt aan beide zijden minimaal 
5,00 m. 

 
18.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende 
regels gelden: 

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelegen binnen het bouwvlak dienen minimaal op 5,00 m van 
de zijdelingse perceelsgrens en op of achter de achtergevellijn van de woning te worden 
gebouwd; 

c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelegen buiten het bouwvlak mogen tot op de zijdelingse 
perceelsgrens worden gebouwd met een maximale gezamenlijke oppervlakte van 50,00 m² en 
dienen op of achter de achtergevellijn van de woning te worden gebouwd, met dien verstande dat 
per bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak, 
bebouwd mogen worden; 

d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak 
bedraagt maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning. De 
bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt 
maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de tweede bouwlaag van de woning; 

e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het 
bouwvlak is maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning; 
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f. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m 
en 5,50 m; 

g. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte, 
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 18.5.1 is verleend. 

 
 
18.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m; 

c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mag worden;  

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m. 
 
18.3 Afwijken van de bouwregels 
 
18.3.1 Afwijken 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 18.2.2 voor de bouw van aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand van minder 
dan 5,00 m tot op de zijdelingse perceelsgrens, met dien verstande dat de bebouwing minimaal 
3,00 m achter de voorgevellijn van de woning wordt gebouwd;  

b. artikel 18.2.2 voor de bouw een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een aan- en 
uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden: 

1. de totale oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 100,00 m²; 

2. per bouwperceel mag maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
worden bebouwd; 

3. indien binnen het bouwvlak wordt gebouwd, dient de bebouwing minimaal 3,00 m achter de 
voorgevellijn van de woning te worden gebouwd; 

4. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 18.2.2 zijn van 
toepassing. 

c. artikel 18.2.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden: 

1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg; 

2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie; 

4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²; 

5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,00 m; 

6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de woning te worden 
geplaatst; 

7. per bouwperceel mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het 
bouwvlak bebouwd worden; 

8. de woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden; 
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9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden 
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te 
plaatsen; 

10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd. 

 
18.3.2 Procedure 

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 18.3.1 sub c. in, 
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 

 
18.4 Specifieke gebruiksregels 
 
18.4.1 Aan-huis-gebonden-beroep 

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met 
lid 1 van dit artikel, mits: 

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in 
overeenstemming is; 

b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning, of maximaal 50,00 m² 
van de bijgebouwen beslaat; 

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert 
tevens hoofdbewoner van de woning is; 

d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimte; 

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde 
producten. 

 
18.4.2 Gebruiksverbod 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder 
geval gerekend: 

a. het gebruiken van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning; 

b. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte; 
 
18.5 Afwijken van de gebruiksregels 
 
18.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 18.4.2 en toestaan dat een 
vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat: 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg; 

b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is; 

c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;  

d. de bouwregels onder artikel 18.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn; 

e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd; 

f. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik 
genomen te worden conform de bestemming. 
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18.5.2 Procedure 

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 18.5.1 in, indien de 
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.  
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Artikel 19 Wonen - Zorgwoning 
 
19.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - Zorgwoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bijzondere woonruimte; 

b. voorzieningen zoals ondergeschikte detailhandel, persoonlijke en maatschappelijke 
dienstverlening, gezamenlijke ruimtes en dergelijke; 

alsmede voor bijbehorende: 

c. parkeervoorzieningen; 

d. tuinen en erven en bijbehorende verhardingen; 

e. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming. 
 
19.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

 
19.2.1 Woningen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. woningen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';  

 
19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
opgericht; 

b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m; 

c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per 
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak 
bebouwd mag worden;  

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m. 
 
19.3 Specifieke gebruiksregels 
 
19.3.1 Aan-huis-gebonden-beroep 

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met 
lid 1 van dit artikel, mits: 

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter 
van de omgeving in overeenstemming is. 

b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksvloeroppervlak van de woning beslaat. 

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten uitvoert 
tevens gebruiker van de woning is. 
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d. het geen verkeersaantrekkende activiteit betreft die kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van 
de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte. 

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde 
producten. 
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Artikel 20 Waarde - Archeologie 1 
 
20.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere 
bestemming(en) tevens mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de te 
verwachten archeologische waarden. 

20.2 Bouwregels 
a. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de regels voor 

de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het daadwerkelijk te verstoren 
gebied groter is dan 100,00 m² en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m dient de aanvrager een 
rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de 
aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende 
mate zijn vastgesteld. 

b. De verplichting zoals genoemd onder a. is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte 
van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om bouwwerkzaamheden 
te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 100,00 m² te blijven. 

c. Indien uit het onder a. genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het 
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 
omgevingsvergunning: 

1. het doen van nader archeologisch onderzoek. 

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden 
in de bodem kunnen worden behouden; 

3. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

 
20.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
 
20.3.1 Verbod 

a. Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de gronden als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, werken en/of werkzaamheden geen bouwwerken zijnde uit te 
voeren of uit te laten voeren, waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 100,00 
m² en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m. 

b. Het verbod zoals genoemd onder a. is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van 
het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om werken en/of 
werkzaamheden geen bouwwerken zijnde, te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 
100,00 m² te blijven. 

 
20.3.2 Uitzonderingen 

Het in artikel 20.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud en beheer betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
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c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning. 

d. in het kader van archeologische onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd mits 
verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg. 

 
20.3.3 Toelaatbaarheid 

a. De in artikel 20.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager 
een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de 
aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende 
mate zijn vastgesteld. 

b. Indien uit het onder a. genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden ver-stoord, kan het 
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 
omgevingsvergunning: 

1. het doen van nader archeologisch onderzoek. 

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden 
in de bodem kunnen worden behouden; 

3. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

 
20.4 Wijzigingsbevoegdheid 
 
20.4.1 Wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 Wet 
ruimtelijke ordening te wijzigen in die zin dat de verbeelding wordt gewijzigd door bij een of meerdere 
bestemmingsvlakken de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 1’ (gedeeltelijk) van de 
verbeelding te verwijderen, indien: 

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van 
deze waarden. 
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Artikel 21 Waarde - Archeologie 2 
 
21.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere 
bestemming(en) tevens mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de te 
verwachten archeologische waarden. 

21.2 Bouwregels 
a. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de regels voor 

de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het daadwerkelijk te verstoren 
gebied groter is dan 1000,00 m² en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m dient de aanvrager 
een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de 
aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende 
mate zijn vastgesteld. 

b. De verplichting zoals genoemd onder a. is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte 
van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om bouwwerkzaamheden 
te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 1000,00 m² te blijven. 

c. Indien uit het onder a. genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het 
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 
omgevingsvergunning: 

1. het doen van nader archeologisch onderzoek. 

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden 
in de bodem kunnen worden behouden; 

3. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

 
21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
 
21.3.1 Verbod 

a. Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de gronden als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, werken en/of werkzaamheden geen bouwwerken zijnde uit te 
voeren of uit te laten voeren, waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 1000,00 
m² en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m. 

b. Het verbod zoals genoemd onder a. is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van 
het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om werken en/of 
werkzaamheden geen bouwwerken zijnde, te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 
1000,00 m² te blijven. 

 
21.3.2 Uitzonderingen 

Het in artikel 21.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud en beheer betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
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c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning. 

d. in het kader van archeologische onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd mits 
verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg. 

 
21.3.3 Toelaatbaarheid 

a. De in artikel 21.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager 
een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de 
aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende 
mate zijn vastgesteld. 

b. indien uit het onder a. genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het 
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 
omgevingsvergunning: 

1. het doen van nader archeologisch onderzoek. 

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden 
in de bodem kunnen worden behouden; 

3. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

 
21.4 Wijzigingsbevoegdheid 
 
21.4.1 Wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 Wet 
ruimtelijke ordening te wijzigen in die zin dat de verbeelding wordt gewijzigd door bij een of meerdere 
bestemmingsvlakken de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ (gedeeltelijk) van de 
verbeelding te verwijderen, indien: 

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van 
deze waarden. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 
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Artikel 22 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 23 Algemene bouwregels 
 
23.1 Ondergronds bouwen 
Ondergronds bouwen, voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. binnen het bouwvlak zijn ondergrondse bouwwerken toegestaan met een ondergrondse 
bouwdiepte van maximaal 4,00 m. 

b. zowel binnen als buiten het bouwvlak is een onoverdekt zwembad toegestaan mits het zwembad 
is gelegen achter de achtergevellijn van de woning en de ondergrondse bouwdiepte maximaal 
4,00 m bedraagt. 

c. naast het bepaalde onder a. is een overdekt zwembad toegestaan mits de bouwregels voor 
bijgebouwen in acht worden genomen en de ondergrondse bouwdiepte maximaal 4,00 m 
bedraagt. 

 
23.2 Bestaande afstanden en andere maten 
a. Indien afstanden tot, hoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken 

die gebouwd zijn krachtens een verleende vergunning op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
plan meer bedragen dan in deze planregels zijn voorgeschreven, mogen deze maten en 
hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. 

b. Indien afstanden tot, hoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken 
die gebouwd zijn krachtens een verleende vergunning op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
plan minder bedragen dan in deze planregels is voorgeschreven, mogen deze maten en 
hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 

c. In het geval van heroprichting van gebouwen is het bepaalde in lid a. en lid b. uitsluitend van 
toepassing indien de heroprichting geschiedt op dezelfde plaats. 
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Artikel 24 Algemene gebruiksregels 
Het is verboden de in dit bestemmingsplan begrepen gronden, alsmede gebouwen en bouwwerken 
geen gebouwen zijnde te gebruiken, te doen of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig 
met de in dit plan aan de grond gegeven bestemming. 
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Artikel 25 Algemene afwijkingsregels 
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit plan voor: 

a. het in geringe mate aanpassen van het plan, zoals een bestemmingsgrens, bouwgrens of 
bouwvlak, indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang 
van een juiste verwerkelijking van het plan redelijk gewenst of noodzakelijk is, met dien verstande 
dat de grenzen met niet meer dan 2,00 m mogen worden verschoven; 

b. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, 
voor het oprichten van antenne installaties tot een bouwhoogte van maximaal 40,00 m op 
voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige hoofdopzet 
ter plaatse. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan door het bevoegd gezag 
voorwaarden en/of (nadere) eisen worden gesteld aan: 

1. de stedenbouwkundige inpassing; 

2. de combinatie van aanbieders van telecomdiensten in masten; 

c. het wijzigen van de voorgeschreven maatvoeringen met maximaal 10%. 
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Artikel 26 Algemene wijzigingsregels 
 
26.1 Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen te 
wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor 
een betere realisering van aangrenzende bestemming of voor een ruimtelijk of technisch betere 
plaatsing van bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke 
toestand van het terrein. Hierbij zijn verschuivingen van maximaal 5,00 m ten opzichte van de 
bestemmingsgrens toelaatbaar. 

26.2 Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een andere situering/begrenzing 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van een 
enigszins andere situering en/of begrenzing van de bestemmingsgrenzen, bestemmingsvlakken, 
bouwpercelen danwel bouwvlakken indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken dat 
verschuivingen in verband met ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning nodig zijn ter 
uitvoering van een bouwplan mits de oppervlakte van het betreffende bouwperceel danwel bouwvlak 
niet meer dan 10% worden gewijzigd. 

26.4 wro-zone - wijzigingsgebied 1 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. Wet 
ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' de bestemming 
"Maatschappelijk" te wijzigen in "Wonen - Patio", "Tuin", “Verkeer - Verblijf” en/of in "Groen", met 
inachtneming van de volgende regels: 

a. er mogen maximaal twee patiowoningen worden gebouwd met een gezamenlijk bouwvlak van 
maximaal 330,00 m²; 

b. de afstand van het bouwvlak tot de openbare weg (bestemming "Verkeer - Verblijf”) moet 
minimaal 5,00 m bedragen; 

c. de planregels uit artikel 15 (Wonen - Patio) zijn overeenkomstig van toepassing, met dien 
verstande dat in afwijking van het bepaalde in: 

1. artikel 15.2.1 onder sub c, de bouwhoogte maximaal 6,50 m mag bedragen en; 

2. artikel 15.2.1 onder sub e, het bebouwingspercentage maximaal 90% mag bedragen;  

d. per woning moet minimaal één parkeerplaats worden aangelegd ter plaatse van de aanduiding 
“wro-zone wijzigingsbevoegdheid 1”; 

e. er moet worden voldaan aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, water, geluid, lucht, 
verkeersveiligheid, ecologie (flora en faunawet) en economische uitvoerbaarheid. 

 
26.5 wro-zone - wijzigingsgebied 2 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. Wet 
ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' voor het toekennen 
van nieuwe bouwvlakken ten behoeve van de bouw van nieuwe woningen, met inachtneming van de 
volgende regels:  

a. de regeling geldt alleen voor de bouw van een vrijstaande woning op een bouwperceel met een 
minimale oppervlak van 600,00 m²; 

b. indien bij de bestaande woning meer dan 100,00 m² aan bijgebouwen aanwezig is moet de 
omvang tot 100,00 m² worden teruggebracht; 

c. de minimale breedte van het bouwperceel langs de openbare weg bedraagt minimaal 15,00 m in 
het de voorgevellijn van de bestaande woningen; 

d. de woning moet in de voorgevellijn van de bestaande woning worden gebouwd; 
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e. de bouwdiepte van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 15,00 m; 

f. de minimale afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens van de woning bedraagt 3,00 
m; 

g. de maximale goot- en bouwhoogte zijn respectievelijk 5,00 en 8,00 m; 

h. de overige regels uit artikel 17 (Wonen - Vrijstaand) voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn 
overeenkomstig van toepassing; 

i. per bouwperceel moet minimaal één parkeerplaats worden aangelegd; 

j. voldoen moet worden aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, milieuzonering, archeologie, 
water, geluid, lucht, verkeersveiligheid, ecologie (flora en faunawet) en economische 
uitvoerbaarheid.  
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
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Artikel 27 Overgangsrecht 
 
27.1 Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

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

c. Het gestelde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 
27.2 Overgangsrecht gebruik 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a., te veranderen of 
te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

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

d. het genoemde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan. 
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Artikel 28 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het bestemmingsplan "Sander-Banken". 
 




