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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels
Begrippen

plan

het bestemmingsplan 'Zeelandsedijk 14 te Volkel' met identificatienummer
NL.IMRO.0856.BPZieZooZeelands14-VA01 van de gemeente Uden.
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen.
1.3

ondergrond

de informatie die gebruikt is om de geometrische planobjecten te bepalen als vervat in
het bestand NL.IMRO.0856.BPZieZooZeelands14-VA01.
1.4

verbeelding

de digitale weergave van het bestemmingsplan 'Zeelandsedijk 14 te Volkel',
gewaarmerkt als NL.IMRO.0856.BPZieZooZeelands14-VA01 en elektronisch
beschikbaar gesteld op de daarvoor aangewezen landelijke voorziening.
1.5

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;
1.6

aan- of uitbouw:

een aan een hoofdgebouw gebouwde, en vanuit dat hoofdgebouw rechtstreeks
toegankelijke ruimte, die in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw,
maar daaraan ruimtelijk (door zijn constructie en/of afmetingen) ondergeschikt is maximaal bestaande uit één bouwlaag al dan niet met kap - met dien verstande dat een
aanbouw een zelfstandige ruimte is, toegankelijk vanuit het hoofdgebouw en een
uitbouw een uitbreiding van een reeds bestaande ruimte van het hoofdgebouw is;
1.7
bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.8

bedrijf / bedrijfsmatige activiteit

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen,
bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig
verlenen van diensten, aan-huis-verbonden beroepen daaronder niet begrepen.
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1.9

bedrijfsmatige activiteiten in een woning

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke
bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte
omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de
woonfunctie, kan worden uitgeoefend; hieronder dient niet te worden begrepen de
uitoefening van detailhandel.
1.10

bestaand

a. de bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip waarop het bestemmingsplan
rechtskracht heeft verkregen, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor
dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning;
b. het gebruik van grond en bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip waarop het
bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen.
1.11

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
1.12

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.13

bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een
aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende
omgevingsvergunning.
1.14

bewoning

het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
1.15

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk.
1.16

bouwen, ondergronds

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een
bouwwerk onder het ter plaatse vastgestelde peil.
1.17

bouwlaag of verdieping(slaag)

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op gelijk of nagenoeg
gelijke hoogte liggende vloeren en balklagen/plafonds, met inbegrip van de begane
grond, en met uitsluiting van kruipruimte, zolder en vliering.
1.18

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegestaan.
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1.19

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.20

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct steun vindt in of op de
grond.
1.21

bouwwerk geen gebouw zijnde (ander bouwwerk)

elk bouwwerk, dat niet toegankelijk is voor mensen, niet overdekt is en geen wanden
heeft.
1.22

bouwwerk, bijbehorend

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde
bouwperceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd
gebouw, of bouwwerk geen gebouw zijnde, met een dak.
1.23

buitengebied gebonden bedrijf/functie

een bedrijf of functie, geen detailhandel, agrarisch bedrijf, agrarisch-technisch
hulpbedrijf of agrarisch-verwant bedrijf zijnde, met een binding aan het buitengebied
vanwege dag- en/of verblijfsrecreatie of bos-, natuur- of landschapsbehoud en met een
zodanig beperkte omvang en ruimtelijke uitstraling naar de omgeving dat het past in de
omringende gebiedsfuncties.
Hieronder worden in elk geval verstaan:
kleinschalige kampeerbedrijven, kleinschalige infomatie-, educatie-, demonstratie- of
bezoekerscentra, kleinschalige heemkundemusea of heemtuinen, theetuinen,
onderhoudsgebouwen of –terreinen in verband met terreinbeheer.
1.24

dagrecreatie

recreatieve activiteit die plaats vindt binnen een periode van een uur voor zonsopgang
tot een uur na zonsondergang in de vorm van:
a. extensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op natuurbeleving en
landschapsbeleving zoals wandelen, skeeleren, fietsen of kanoën;
b. intensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig
aanbieden van recreatieve activiteiten op een vaste locatie, zoals dierentuinen of
attractieparken.
1.25

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen, waaronder begrepen de uitstalling
ter verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen
kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit, alsmede anders dan voor gebruik ter plaatse.
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1.26

detailhandel, productiegebonden

detailhandel van goederen vanuit het bedrijf dat die goederen vervaardigt, bewerkt
en/of toepast in het productieproces, waarbij de detailhandel een ondergeschikte
nevenactiviteit is van dat bedrijf.
1.27

erf, achter

het erf dat achter de voorgevelrooilijn ligt.
1.28

erf, voor

het erf dat vóór de voorgevelrooilijn ligt.
1.29

erfbeplanting

visueel afschermende, maskerende en/of het landschapsbeeld versterkende en
overwegend opgaande (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het
bestemmingsvlak of bouwperceel van een bedrijf, een woning of een terrein met een
andere functie.
1.30

extensief recreatief medegebruik

extensieve vormen van dagrecreatie die ondergeschikt zijn aan de functie van de
bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, die een kortstondig
karakter hebben en in de openlucht plaatsvinden, zoals wandelen, fietsen, paardrijden,
kanoën, paramotorvliegen en kleinschalige recreatieve luchtvaart voor zover het starten
en landen betreft.
1.31

functie

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen
delen daarvan is toegestaan.
1.32

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte vormt.
1.33

gebouw, bedrijfs

een gebouw dat geschikt is voor bedrijfsmatige activiteiten, waaronder ook
maatschappelijke- en sportgerelateerde activiteiten worden gerekend.
1.34

geluidsgevoelige functies

geluidsgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, het Besluit
grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen
zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen, zoals woningen,
onderwijsgebouwen (met uitzondering van gymnastieklokalen), ziekenhuizen,
verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra,
poliklinieken of medische kleuterdagverblijven.
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1.35

geluidsgevoelige objecten

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige functies zoals
bedoeld in de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rond
industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het
Besluit geluidhinder spoorwegen.
1.36
geluidzone - industrie
een op grond van de Wet geluidhinder in het bestemmingsplan vastgelegd gebied rond
een industrieterrein.
1.37

geometrische plaatsbepaling

locatie van een ruimtelijk object, vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem.

1.38

hogere grenswaarde

een bij het bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de
geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond
van de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rond
industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het
Besluit geluidhinder spoorwegen.
1.39

hoofdbouwmassa

een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een bouwperceel en, indien meer gebouwen
op het bouwperceel aanwezig zijn, gelet op de bestemming het belangrijkst is.
1.40

hoofdfunctie

een functie waarvoor de hoofdbouwmassa en/of gronden als zodanig mag worden
gebruikt.
1.41

hoofdverblijf

de woning waar:
 naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen door een
huishouden overnacht wordt, en
 als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van dat huishouden
aan te merken is, en
 waar dat huishouden staat ingeschreven in de BGA.
1.42

horeca / horecabedrijf

een bedrijf dat is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van dranken of etenswaren
voor gebruik ter plaatse, het bedrijfsmatig bieden van hotel- of groepsaccommodatie,
het bedrijfsmatig bieden van vermaaks- of wellnessfaciliteiten of het bedrijfsmatig
bieden van congres- of vergaderfaciliteiten, één en ander al dan niet in combinatie met
elkaar.

Zeelandsedijk 14 te Volkel

NL.IMRO.0856.BPZieZooZeelands14-VA01

vastgesteld1

8

1.43

inrichting, Bevi

een inrichting die valt onder het regime van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.44

inrichting, geluidszoneringsplichtige

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van een
vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.
1.45

instelling, educatieve

een instelling op het gebied van onderwijs of daarmee gelijk te stellen doeleinden, zoals
een school en een peuterspeelzaal.
1.46

landschapselementen

ecologische en/of landschappelijke waardevolle elementen zoals bosjes, houtwallen,
poelen en moerasjes, in de regel kleiner dan 2 ha zonder een agrarische
productiefunctie.
1.47

maatschappelijke voorziening

voorzieningen op het gebied van:
a. openbaar bestuur en overheidsdiensten;
b. levensbeschouwelijke organisaties;
c. onderwijs en kinderopvang;
d. gezondheidszorg, veterinaire diensten en welzijnszorg;
e. uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen.
1.48

NAP

Nieuw Amsterdams Peil.
1.49

nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening.
1.50

nevenactiviteit / nevenfunctie,

ondergeschikteactiviteit, die gezien de relationele aard en geringe omvang, slechts een
aanvulling is op de hoofdactiviteit.
1.51

omgevingsvergunning

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
1.52

onderbouw

een geheel of grotendeels onder peil gelegen deel van een gebouw.
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1.53

ondergeschikt bouwdeel

bouwdeel van beperkte afmetingen, dat buiten de gevel of het dakvlak van een
bouwwerk uitsteekt en niet gericht is op vergroting van het oppervlakte, zoals dakgoten,
dakoverstekken, regenafvoerpijpen, rookgasafvoeren, schoorstenen, plinten, pilasters,
kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, gevel- en kroonlijsten, luifels en balkons.
1.54

onderkomen

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voer- en
vaartuigen, waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans,
kampeerauto's, als ook tenten, schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten behoeve
van recreatief buitenverblijf voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken.
1.55

onevenredige aantasting

de situatie dat een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een afbreuk van bestaande
ruimtelijke belangen en waarden, die redelijkerwijs niet in verhouding staat tot de
ruimtelijke belangen en waarden van de ontwikkeling.
1.56

openbaar toegankelijk gebied

weg, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied
dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend
bedoeld voor de ontsluiting van bouwpercelen door langzaam verkeer;
1.57

openheid

landschappelijke waarde die wordt gekenmerkt door een landschap met een bepaalde
openheid.
1.58

ondergeschikte en ondersteunende horeca

niet-zelfstandige horeca, uitsluitend zijnde horeca die wordt of is gerealiseerd binnen
een andere hoofdfunctie en ten dienste staat aan die hoofdfunctie en daar zowel
functioneel als naar oppervlakte en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is;
1.59

overig niet-buitengebied gebonden bedrijf/functie:

een bedrijf of functie geen agrarisch bedrijf, agrarisch-technisch hulpbedrijf,
agrarischverwant bedrijf, ambachtelijk bedrijf, buitengebied gebonden bedrijf/functie,
horecabedrijf of recreatiebedrijf zijnde.
1.60

persoonsgebonden overgangsrecht

een aan de (rechts)persoon gerichte beschikking waarin voor deze (rechts)persoon om
redenen van billijkheid van overwegende aard van de gebruiksregels van dit
bestemmingsplan wordt afgeweken.
1.61

radarverstoringsgebied

gebied waar beperkingen gelden ten aanzien van het bouwen ten behoeve van een
goede werking van de radar op een radarstation.
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1.62

recreatie / recreatieve activiteit

alle activiteiten die in de vrije tijd plaatsvinden en ontspanning als doel hebben.
1.63

recreatie, extensieve

recreatie met weinig dynamiek die nauwelijks druk uitoefent op de omgeving, gezien het
beperkte aantal recreanten per tijdseenheid en oppervlakte-eenheid. Het gaat om
bijvoorbeeld wandelen, fietsen, vissen en skeeleren.
1.64

recreatie, verblijfs

het verblijf voor recreatieve doeleinden buiten het hoofdverblijf, waarbij ten minste één
nacht wordt doorgebracht, met uitzondering van overnachtingen bij familie en
kennissen, in de vorm van:
 extensieve verblijfsrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op natuurbeleving en
landschapsbeleving zoals een natuurkampeerterrein en dergelijke;
 intensieve verblijfsrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig
aanbieden van verblijf en recreatieve voorzieningen op een vaste locatie, zoals
recreatiewoningen, bungalowparken, campings en dergelijke.
1.65

ruimtelijke eenheid

complex van bij elkaar behorende bouwwerken.
1.66

ruimtelijke kwaliteit

de kwaliteit van de ruimte (woon-, werk- en leefomgeving) als bepaald door de
gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van die ruimte, deze
kwaliteit wordt bepaald door expliciete aandacht voor de ruimtelijk-functionele kwaliteit,
de stedenbouwkundige kwaliteit, de beeldkwaliteit, de architectonische kwaliteit, de
landschappelijke kwaliteit en de cultuurhistorische kwaliteit van objecten en terreinen,
mede in relatie tot het streekeigen karakter van de directe omgeving.
1.67

statische opslag

opslag van goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven, niet bestemd zijn
voor handel en niet worden opgeslagen voor een elders gevestigd niet-agrarisch bedrijf,
zoals (seizoens)stalling van (antieke) auto's, boten, caravans, campers en dergelijke.
1.68

veiligheidszone

gebied waar beperkingen ten aanzien van gebruik en/of bouwen gelden ter
bescherming van personen tegen een aanwezig plaatsgebonden risico.
1.69

verblijfseenheden

voorzieningen of ruimten ten behoeve van verblijfsrecreatie zoals een hotelkamer, een
kamer bij particulieren.
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1.70

verwevingsgebied

een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied gericht op verweving van
landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de intensieve
veehouderij mogelijk is mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar
niet tegen verzetten.
1.71

vloeroppervlakte, bruto

de gezamenlijke oppervlakte van alle vloeren gelegen 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.
1.72

vloeroppervlakte, verkoop

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten dienste van
de detailhandel, inclusief de etalageruimte en de ruimte achter de toonbank.
1.73

volière

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, waarbij de zogenaamde wanden en het dak van
doek, net of gaas zijn.
1.74

voorgevel

de naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde gevel van een gebouw of, indien
meerdere gevels naar het openbaar toegankelijk gebied gericht zijn, de als zodanig
door het bevoegd gezag aan te wijzen gevel.
1.75

voorgevellijn

de denkbeeldige lijn waarin de oorspronkelijke voorgevel van een bouwwerk is gelegen,
alsmede het verlengde daarvan voor zover gelegen binnen het bouwperceel.
1.76

voorgevelrooilijn

de denkbeeldige lijn waarin de oorspronkelijke voorgevel van de hoofdbouwmassa is
gelegen, alsmede het verlengde daarvan voor zover gelegen binnen het bouwvlak.
1.77

voorkeursgrenswaarde

de bij het bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de
geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden
afgeleid uit de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rond
industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het
Besluit geluidhinder spoorwegen.
1.78

voorziening, bijbehorende

voorzieningen, die horen bij de betreffende bedrijfsvoering op gronden (onder andere
weg- en waterbouwkundige voorzieningen) en/of bouwvlakken (onder andere opslag en
energievoorziening).
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1.79

voorziening, groen

voorziening voor de inrichting, het onderhoud en het beheer van flora en fauna, zoals
boomgeleiders, wortelkratten, bloembakken, drainage- en sproeisystemen,
faunatunnels, nestkastjes en dergelijke.
1.80

voorziening, nuts

voorziening voor de distributie en ontsluiting van producten en diensten van openbaar
nut, zoals bushokjes, kleine pompgemalen, verkeersregelinstallaties, verdeelstations
voor stroom, water en gas, telefooncellen en dergelijke.
1.81

voorzieningen, waterhuishoudkundige

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede waterkering, wateraanvoer,
waterafvoer, waterberging, waterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan onder meer
gedacht worden aan infiltratievoorzieningen (zoals infiltratiekratten, wadi's,
infiltratiegreppels, doorlatende bestrating en infiltratie- en transportriolen), dijken,
dammen, grondwallen, duikers, stuwen, gemalen, inlaten en dergelijke.
1.82

vrijwaringszone

gebied waar beperkingen gelden ten aanzien van het bouwen en/of gebruik ten
behoeve van een goed functioneren van bijvoorbeeld een weg.
1.83

wonen

het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
1.84

woning

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de zelfstandige huisvesting van niet
meer dan één huishouden.
1.85

woning, bedrijfs

een voor het wonen bestemd (gedeelte van een) bedrijfsgebouw, kennelijk slechts
bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens verblijf daar gelet op de
bedrijfsactiviteiten noodzakelijk wordt geacht.
1.86

woning, recreatie

een voor het tijdelijk recreatief verblijf bestemd (gedeelte van een) gebouw, slechts
bedoeld voor een huishouden dat elders haar hoofdverblijf heeft.
1.87

woonunit

een te verplaatsen/verwijderen bouwwerk, bestaande uit één bouwlaag, geschikt en
ingericht ten dienste van het woon-, dag-, of nachtverblijf van één of meer personen.
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1.88

woonverblijf, recreatief

een gebouw, uitsluitend bestemd om te dienen voor recreatief woonverblijf door een
persoon, gezin of andere groep van personen, die zijn/hun vaste woon- of verblijfplaats
elders hebben; onder recreatief woonverblijf is in ieder geval niet begrepen permanente
bewoning door eenzelfde persoon, gezin of andere groep van personen.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens

de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de (zijdelingse) perceelsgrens.
2.2

bebouwingspercentage

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de
oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of
binnen een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.
2.3

bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimtes binnen een gebouw (inclusief verdiepingen)
en/of op een terrein die wordt gebruikt voor de uitoefening een bedrijf, een
dienstverlenend bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief (binnen)opslag, rusten rookruimten, administratieruimten en dergelijke.
2.4

bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.5

dakhelling

langs het dakvlak gemeten ten opzichte van het horizontale vlak.
2.6

goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
2.7

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.
2.8

lengte, breedte en diepte bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
gemeenschappelijke scheidsmuren).
2.9

ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
2.10

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.
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2.11

peil

a.

voor onbebouwde terreinen: de hoogte van de kruin van de aan het
bouwperceel grenzende weg;
b. voor bebouwde terreinen als het peil van een bestaand hoofdgebouw afwijkt van
het onder a bedoelde peil: het peil van het bestaande hoofdgebouw;
c. in andere gevallen: het door of namens het college van burgemeester en
wethouders vast te stellen peil.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3

Bestemmingsregels
Cultuur en ontspanning - Dierentuin

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Cultuur en ontspanning - Dierentuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maximaal één bedrijf en uitsluitend in de vorm van een dierentuin met bijbehorende
voorzieningen, gericht op verlening van zorg aan specifieke doelgroepen, waarbij
niet meer dan één bedrijf aanwezig mag zijn per bestemmingsvlak
b. één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
c. speelvoorzieningen;
d. erven en terreinen;
e. (onverharde) paden en wegen;
f. parkeervoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. het realiseren en in stand houden van een landschappelijke inpassing en
landschappelijke kwaliteitsverbetering;
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
j. nutsvoorzieningen;
k. extensief recreatief medegebruik;
l. ondergeschikte en ondersteunende horeca;
m. educatieve en maatschappelijke voorziening;
n. het behoud van een doorzicht naar het buitengebied ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding - doorzicht'.
3.2

Bouwregels

3.2.1 Algemeen
Voor het bouwen van gebouwen gelden in het algemeen de volgende regels:
a. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'.
b. De afstand van bouwwerken, met uitzondering van terreinafscheidingen tot de
bestemming 'Verkeer' mag niet minder bedragen dan:
1. 15 m bij interlokale wegen;
2. 10 m bij overige wegen;
c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke
kwaliteitsverbetering' zijn geen gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen
zijnde toegestaan, met uitzondering van een afrastering met een bouwhoogte van
maximaal 2 m.
3.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:
a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goothoogte, waarbij
voor nieuw te bouwen gebouwen de goothoogte niet meer mag bedragen dan 5,5
m.
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b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande bouwhoogte, waarbij
voor nieuw te bouwen gebouwen de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 11
m.
2
c. De bebouwde oppervlakte bedraagt niet meer dan 7325 m , met dien verstande dat
de bebouwde oppervlakte van volières hierbij niet is inbegrepen.
d. De dakhelling, bij een afdekking met kap, mag niet minder bedragen dan 12 graden
en niet meer dan 55 graden.
3.2.3 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke kwaliteitsverbetering
De nieuwe bedrijfsgebouwen zijn uitsluitend toegestaan indien de landschappelijke
kwaliteitsverbetering binnen 2 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning voor
het bouwen is gerealiseerd en in stand wordt gehouden:
a. conform het in Bijlage 2 Landschapsplan opgenomen landschapsplan ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke
kwaliteitsverbetering';
b. door de aanplant van 225 bomen in de soorten zoals opgenomen in Bijlage 2
Landschapsplan op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
groen - landschapsbomen' met het landschapsplan zoals opgenomen in Bijlage 2
Landschapsplan als richtlijn.
3.2.4 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
3
c. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m .
d. De dakhelling, bij een afdekking met kap, mag niet minder bedragen dan 12 graden
en niet meer dan 55 graden.
e. Nieuwbouw van bedrijfswoningen is niet toegestaan, met uitzondering van
vervangende nieuwbouw.
f. Bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning voor minimaal 30% op het
geheel van de bestaande fundering te worden gesitueerd.
3.2.5 Aan-, uit- en bijgebouwen bij bedrijfswoningen
Voor het bouwen van aan-, uit- en bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de
volgende regels:
a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
c. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m².
d. De aan-, uit- en/of bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 1 m achter
de voorgevellijn van de hoofdbouwmassa te worden gebouwd.
e. De afstand van vrijstaande bijgebouwen tot de bedrijfswoning mag niet meer
bedragen dan 15 m.
3.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd binnen het
bestemmingsvlak, met dien verstande dat:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 2 m bedraagt;

Zeelandsedijk 14 te Volkel

NL.IMRO.0856.BPZieZooZeelands14-VA01

vastgesteld1

19

b. de bouwhoogte van volières maximaal 4 m bedraagt;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 m
bedraagt.
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3.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en
maatvoering van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding doorzicht' ter behoud van het doorzicht vanaf de Zeelandsedijk naar het buitengebied
ten oosten van het bestemmingsvlak.
3.4

Afwijken van de bouwregels

3.4.1 Afwijking algemene bouwregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van het
bepaalde in:
a. Lid 3.2.1 onder b voor het bouwen van gebouwen op een afstand minder dan 15 m
respectievelijk 10 m tot de as van de weg, mits dit stedenbouwkundig en
landschappelijk alsmede uit oogpunt van wegverkeerslawaai aanvaardbaar is, en
de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.
3.4.2 Afwijking bouwregels bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning en aan-, uit- en/of
bijgebouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van het
bepaalde in:
a. Lid 3.2.2 onder a en/of b voor het bouwen van bedrijfsgebouwen met een hogere
goothoogte tot maximaal 6 m en/of een hogere bouwhoogte tot maximaal 12 m,
mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en dit noodzakelijk
is voor een doelmatige bedrijfsvoering.
b. Lid 3.2.4 b en/of c voor het bouwen van bedrijfswoningen met een hogere
goothoogte tot maximaal 7,5 m en/of een hogere bouwhoogte tot maximaal 12 m,
mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.
c. Lid 3.2.4 voor het herbouwen van de woning op een andere locatie binnen het
bouwvlak, mits:
1. dit niet leidt tot een stedenbouwkundige verslechtering;
2. er geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen;
3. de omliggende bedrijven niet onevenredig in de uitoefening van hun
bedrijfsvoering worden geschaad.
d. Lid 3.2.5 onder e voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw op een afstand van
meer dan 15 m van de bedrijfswoning mits dit stedenbouwkundig en
landschappelijk aanvaardbaar is en dit noodzakelijk is in verband met een
doelmatige inrichting van het perceel.
3.5

Specifieke gebruiksregels

3.5.1 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke kwaliteitsverbetering
Het gebruik van de grond ten behoeve van een dierentuin is uitsluitend toegestaan
indien de landschappelijke kwaliteitsverbetering binnen 2 jaar na het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het bouwen is gerealiseerd en in stand wordt gehouden:
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a. conform het in Bijlage 2 Landschapsplan opgenomen landschapsplan ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke
kwaliteitsverbetering';
b. door de aanplant van 225 bomen in de soorten zoals opgenomen in Bijlage 2
Landschapsplan op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
groen - landschapsbomen' met het landschapsplan zoals opgenomen in Bijlage 2
Landschapsplan als richtlijn.
3.5.2 Parkeerterrein
Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' is uitsluitend een parkeerterrein
toegestaan.
3.5.3 Ondergeschikte en ondersteunende horeca
Voor horeca gelden de volgende bepalingen:
a. Uitsluitend is horeca in de vorm van ondergeschikte en onderste horeca
toegestaan.
b. De inpandige gebruiksvloeroppervlakte van ondergeschikte en ondersteunende
2
horeca bedraagt niet meer dan 300 m .
c. Het betreft horeca in maximaal categorie 1 van de VNG-bedrijvenlijst, zoals
opgenomen in Bijlage 1 Staat van bedrijven - horeca.
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Hoofdstuk 3
Artikel 4

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 5

Algemene bouwregels

5.1
Ondergrondse werken en werkzaamheden
Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden gelden, behoudens de in de navolgende regels opgenomen
afwijkingen, geen beperkingen.
5.2
Ondergronds bouwen
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens de elders in deze
regeling opgenomen afwijkingen, de volgende bepalingen:
a. ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan daar waar bovengronds gebouwd
mag worden;
b. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal
3,5 m onder peil;
c. indien ondergronds gebouwd wordt in gronden waar geen bovengrondse
bebouwing aanwezig is, telt de oppervlakte van de ondergrondse bebouwing mee
bij de maximaal toegestane oppervlakte en het maximum bebouwingspercentage.
5.3
Bestaande maten en hoeveelheden
a. Indien afstanden tot, hoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande
bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en/of Woningwet op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan meer respectievelijk minder bedragen
dan in gevolge het in hoofdstuk 2 bepaalde mogen deze maten en hoeveelheden
als maximaal respectievelijk minimaal toelaatbaar worden aangehouden.
b. In het geval van (her)bouw van gebouwen is het bepaalde onder a alleen van
toepassing indien de (her)bouw geschiedt op dezelfde plaats.
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Artikel 6

Algemene gebruiksregels

6.1
Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
a. Het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve
van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie.
b. Het gebruik van aan-, uit- en/of bijgebouwen bij een woning als zelfstandige
woningen.
c. Het gebruik van gronden en gebouwen voor speelautomatenhal, bingohal,
discotheek of dancing.
6.2
Beroep- en bedrijf-aan-huis
In de bestemmingen waarin een (bedrijfs)woning is toegestaan of na een
omgevingsvergunning mogelijk kan worden gemaakt, is ondergeschikt aan deze
bestemmingen de uitoefening van een beroep-aan-huis of een bedrijf-aan-huis
toegestaan als medegebruik, waarbij de volgende voorwaarden gelden:
a. Het betreft een dienstverlenend of ambachtelijk beroep of bedrijf met een ruimtelijke
uitwerking en uitstraling in overeenstemming met de functie wonen, zoals
administratieve, juridische, (para-)medische, therapeutische, kunstzinnige,
ontwerptechnische of daarmee vergelijkbare beroepen en bedrijven.
b. Het medegebruik blijft van ondergeschikte betekenis en de woonfunctie blijft in
ruimtelijke en visuele zin primair.
c. Het betreft geen beroep of bedrijf waarvoor een milieuvergunning verleend moet
worden of een meldingsplicht geldt in het kader van de Wet milieubeheer.
d. Er is geen sprake van detailhandel, waaronder in ieder geval begrepen de verkoop
over de toonbank en het ophalen van goederen na elektronische betaling.
e. Het beroep of bedrijf heeft geen structurele verkeersbewegingen tot gevolg,
veroorzaakt door bezoekers en laden en lossen.
f. De benodigde parkeervoorzieningen voor de (bedrijfs)woning en het beroep of
bedrijf worden op eigen terrein gerealiseerd.
g. Het medegebruik blijft beperkt tot de bewoners van de woning.
h. Het medegebruik blijft beperkt tot maximaal 35% van de bruto-vloeroppervlakte van
de woning, met een maximum van 50 m².
i. De reclame-uitingen zijn onverlicht, hebben een maximale oppervlakte van 0,2 m²
en een maximale bouwhoogte van 1,2 m.
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Artikel 7

Algemene aanduidingsregels

7.1
Geluidzone - industrie
Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’ mogen geen nieuwe woningen of
andere geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd of als zodanig in gebruik genomen,
tenzij een hogere waarde is vastgesteld.
7.2

Geluidzone - luchtvaart

7.2.1 geluidzone - luchtvaart 35-40 ke
Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - luchtvaart 35-40 ke’ gelden, ongeacht het
bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, de volgende bepalingen met betrekking tot
de bouw van geluidsgevoelige gebouwen:
a. Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw:
1. nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere
geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan voor zover sprake is van invulling
van een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing;
2. nieuwbouw van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan,
voor zover die dienen ter vervanging van op dezelfde locatie reeds aanwezige
bebouwing, niet zijnde geluidsgevoelige bebouwing.
b. Vervangende nieuwbouw:
1. vervangende nieuwbouw van bestaande woningen en andere geluidsgevoelige
gebouwen is toegestaan.
7.2.2 geluidzone - luchtvaart 40-45 ke
Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - luchtvaart 40-45 ke’ gelden, ongeacht het
bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, de volgende bepalingen met betrekking tot
de bouw van geluidsgevoelige gebouwen:
a. Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw:
1. nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere
geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan voor zover sprake is van dringend
noodzakelijke redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
2. nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere
geluidsgevoelige gebouwen, waarbij sprake is van invulling van een open plek
in de bestaande, te handhaven bebouwing en nieuwbouw van woningen of
andere geluidsgevoelige gebouwen waarbij sprake is van vervanging van op
dezelfde locatie reeds aanwezige bebouwing, niet zijnde geluidsgevoelige
bebouwing, is toegestaan, mits:
 sprake is van reeds geprojecteerde woningen of geprojecteerde andere
geluidsgevoelige gebouwen, of
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sprake is van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen die dienen
ter vervanging van reeds eerder geprojecteerde woningen of
geprojecteerde andere geluidsgevoelige gebouwen, mits:
1e: het voorziene aantal geluidgehinderden niet wezenlijk toeneemt;
2e: de geluidbelasting op de uitwendige scheidingsconstructie niet
wezenlijk toeneemt.
b. Vervangende nieuwbouw:
1. vervangende nieuwbouw van bestaande woningen en andere geluidsgevoelige
gebouwen is toegestaan.
7.2.3 geluidzone - luchtvaart 45-55 ke
Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - luchtvaart 45-55 ke’ gelden, ongeacht het
bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, de volgende bepalingen met betrekking tot
de bouw van geluidsgevoelige gebouwen:
a. Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw:
Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere
geluidsgevoelige gebouwen is niet toegestaan.
b. Vervangende nieuwbouw:
Vervangende nieuwbouw van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is
uitsluitend toegestaan, indien:
1. er geen sprake is van een ingrijpende bestaande stedenbouwkundige structuur;
2. er geen sprake is van een wezenlijke toename van het aantal
geluidgehinderden;
3. er geen sprake is van een wezenlijke toename van de geluidsbelasting.
7.3

Luchtvaartverkeerzones

7.3.1 Luchtvaartverkeerzone - ils
a. Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - ils (numeriek)' mag de
bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ongeacht het
bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, niet meer bedragen dan:
1. 21,8 m +NAP ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone – ils 3';
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte
(m)' de aangeduide bouwhoogte als maximaal toegestane bouwhoogte + NAP
geldt;
2. 31,8 m +NAP ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone – ils 4';
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte
(m)' de aangeduide bouwhoogte als maximaal toegestane bouwhoogte + NAP
geldt.
b. Indien de bouwhoogte op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van
dit bestemmingsplan groter is dan ter plaatse van de aanduiding is aangegeven,
dan geldt deze bouwhoogte als de maximale bouwhoogte.
c. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van
het bepaalde onder a voor het bouwen van hogere gebouwen of bouwwerken, geen
gebouwen zijnde ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden,
mits deze geen belemmering opleveren voor het functioneren van het Instrument
Landing System van vliegbasis Volkel. Hiertoe dient advies te worden ingewonnen
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bij de beheerder van het betrokken ILS.
7.3.2 Luchtvaartverkeerzone - IHCS-zone
Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone – IHCS 1' mag de bouwhoogte
van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 64 m +
NAP.
7.4
Vrijwaringszone - radar
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone – radar' mag de bouwhoogte van
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ongeacht het bepaalde in de
afzonderlijke bestemmingen, niet meer bedragen dan 49 m + NAP. Indien de
bouwhoogte op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit
bestemmingsplan groter is dan 49 m + NAP, dan geldt deze bouwhoogte als de
maximale bouwhoogte.
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Artikel 8

8.1

Algemene afwijkingsregels

Algemene afwijking

8.1.1 Bestemmingsgrenzen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van de
bestemmingsregels en toestaan dat bestemmingsgrenzen worden overschreden, indien
een meetverschil daartoe aanleiding geeft en voldaan wordt aan het bepaalde in lid 8.3.
8.1.2 Inhoudsmaat van (bedrijfs)woningen en oppervlakte aan aan-, uit- en/of
bijgebouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van de
bestemmingsregels ten aanzien van de inhoudsmaat van (bedrijfs)woningen en/of de
oppervlakte aan aan-, uit- en/of bijgebouwen, waarbij geldt dat:
a. Bij sloop van overtollige (bedrijfs)bebouwing maximaal 25% van de oppervlakte van
de overtollige (bedrijfs)gebouwen worden toegevoegd aan de inhoud van de woning
tot een maximum van 900 m3, en/of aan de maximale oppervlakte aan aan-, uiten/of bijgebouwen tot een maximum van 200 m², waarbij de oppervlakte per aan-,
2
uit- en/of bijgebouw niet meer mag bedragen dan 100 m .
b. Voldaan dient te worden aan de eisen die gelden ingevolge de Wet geluidhinder.
c. De uitbreiding van de (bedrijfs)woning mag geen onevenredige beperking
opleveren van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende
(agrarische) bedrijven.
d. De uitbreiding van de (bedrijfs)woning dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt
van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.
e. De gesloopte bebouwing nooit mag worden teruggebouwd.
f. Voldaan wordt aan het bepaalde in lid 8.3.
8.1.3 Openbare gebouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van de
bestemmingsregels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten
behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de
bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen
gebouwtjes worden gebouwd, mits:
a. De oppervlakte per gebouwtje niet meer dan 20 m² zal bedragen.
b. De (bouw)hoogte niet meer dan 3,5 m zal bedragen.
c. Voldaan wordt aan het bepaalde in lid 8.3.
8.2
Afwijken beroep- en bedrijf-aan-huis
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het toestaan van een
beroep en/of bedrijf aan huis tot een maximum van 50 m2 en toestaan dat:
a. Een volgens de Wet milieubeheer meldingsplichtige beroep of bedrijf wordt
uitgeoefend, onder voorwaarde dat:
1. het beroep of bedrijf voldoet aan de regels omtrent meldingsplichtige
inrichtingen van de Wet milieubeheer;
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2. aan de overige voorwaarden uit lid 8.3 is voldaan.
b. Detailhandel mogelijk is, onder voorwaarde dat:
1. het om producten gaat die specifiek ten dienste staan of voortkomen uit het
beroep of bedrijf en daarmee direct verband houden;
2. de detailhandel in economische en ruimtelijke zin ondergeschikt is aan het
beroep of bedrijf;
3. aan de overige voorwaarden uit lid 8.3 is voldaan.
c. Maximaal één personeelslid niet als bewoner staat ingeschreven, onder
voorwaarde dat: aan de overige voorwaarden uit lid 8.3 is voldaan.
8.3
Algemene voorwaarden
De onder 8.1 tot en met 8.2 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend
verleend worden mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
f. de aanwezige waarden.

Zeelandsedijk 14 te Volkel

NL.IMRO.0856.BPZieZooZeelands14-VA01

vastgesteld1

30

Artikel 9

Overige regels

9.1
Algemeen toetsingkader afwijkingen en wijzigingen
Bij de toetsing van het verlenen van omgevingsvergunningen voor het afwijken en het
wijzigen van het plan, dienen onderstaande criteria mede als toetsingskader te worden
gebruikt:
a. Ten aanzien van de stedenbouwkundige en beeldkwaliteit kan rekening gehouden
worden met de volgende aspecten:
1. de verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;
2. de verhouding tussen de hoogte en de breedte van de gebouwen;
3. de samenhang van de bouwvorm, bouwmassa, hoogte en breedte van
gebouwen met de directe omgeving;
4. de situering van de gebouwen op het bouwperceel.
b. Ten aanzien van de milieukwaliteit kan rekening gehouden worden met de
volgende aspecten:
1. de mate van hinder voor de omliggende functies;
2. de gevolgen voor de externe veiligheid; hieronder wordt verstaan het
overlijdensrisico als gevolg van activiteiten met gevaarlijk stoffen;
3. de gevolgen van de aanwezigheid van gevoelige functies voor de hinderlijke
functies;
4. de gevolgen voor flora en fauna in relatie met de omgeving;
5. de gevolgen voor de bodem- en grondwaterkwaliteit.
c. Ten aanzien van de verkeersveiligheid kan rekening gehouden worden met de
volgende aspecten:
1. de mate van toename van de verkeersintensiteit als gevolg van het gebruik van
de gronden;
2. de aansluiting van in- en uitritten op de openbare weg;
3. de gevolgen voor het zicht op de openbare weg c.q. fiets- en voetpaden;
4. de aanwezigheid van voldoende laad- en losruimte;
5. de aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein.
d. Ten aanzien van de sociale veiligheid kan rekening gehouden worden met de
volgende aspecten:
1. de mogelijkheden voor de verbetering van toezicht op en de overzichtelijkheid
en toegankelijkheid van een sociaal onveilige plek;
2. de mate waarin de toezicht op en de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van
een openbare ruimte wordt ingeperkt.
e. Ten aanzien van de brandveiligheid en rampenbestrijding kan rekening gehouden
worden met de volgende aspecten:
1. de aanwezigheid van vluchtwegen;
2. de bereikbaarheid van de bouwwerken;
3. de beschikbaarheid en bereikbaarheid van adequate blusmiddelen.
f. Ten aanzien van het woon- en leefklimaat kan rekening gehouden worden met de
volgende aspecten:
1. de toename van het verkeer en de parkeerbehoefte;
2. overlast door lawaai, stank en/of trillingen;
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3. de bezonning;
4. het uitzicht;
5. privacy.
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Hoofdstuk 4
Artikel 10

10.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

10.1.1 Algemeen
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 bepaalde onder a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.
c. Het bepaalde 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
overgangsbepalingen van dat plan.
10.2
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 in het
bepaalde 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 bepaalde onder a, 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 bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was
met het voorheen geldende bestemmingsplan,
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Artikel 11

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Zeelandsedijk 14 te Volkel.
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