vastgesteld uitwerkingsplan

Hoofdstuk 1
Artikel1

Noorder Koeslag

Inleidende bepalingen

Beg ripsbepalingen
In deze \Oorschriften wordt -.erstaan onder:

1.1

plan:
het uitwerkingsplan Noorder Koeslag, van de gemeente Olst-Wijhe

1.2

plankaart
de plankaart van het uitwerkingsplan Noorder Koeslag, tek.no.
NL.lMRO.1773.BP2012004014-0301 ;

1.3

aanbouw:
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in
directe -.erbinding staat, welk gebouw door de \Orm onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
functionele ondergeschiktheid is niet -.ereist;

1.4

aan huis verbonden beroep/bedrijf:
een dienst-.erlenend beroep/bedrijf, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de
woning in o-.erwegendemate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of
uitstraling heeft die met de woonfunctie in o-.ereenstemming is;

1.5

ander bouwwerk:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.6

ander werk:
een werk, geen bouwwerk zijnde;

1.7

bebouwing:
één of meer gebouwen en/of andere-bouwwerken;
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1.8

Noorder Koeslag

bebouwingspercentage:

de bebouwde opperlAakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale opperlAakte
van nader aanqeqesen gronden;

1.9

bestemmingsgrens:

een op de plankaart aanqeqeven lijn, die de grens I.Ormt van een bestemmings\Aak;

1.10

bestemmingsv/ak:

een op de plankaart aanqeqeven \Aak met een zelfde bestemming;

1.11

bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet \Kijstaand gebouw, dat door de I.Orm onderscheiden kan
worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet l.ereist;

1.12

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, l.emieuwen of l.eranderenen het l.ergroten
van een bouwwerk;

1.13

bouwpercee/:

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;

1.14

bouwpercee/grens:

de grens van een bouwperceel;

1.15

bouwv/ak:

een op de plankaart aenqeqeven \Aak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop gebouwen
zijn toegelaten;
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1.16

Noorder Koeslag

bouwvlakgrens

een op de plankaart aanqeqeven lijn, die de grens \(lrmt van een bollWlAak;

1.17

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij
direct of indirect met de grond \.erbonden is, hetzij direct of indirect steun \tindt in of op de
grond;

1.18

dak:

iedere bo\.enbeëindiging van een gebouw,

1.19

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten \.erkoop, het
\.erkopen en/of le\.eren van goederen aan personen die die goederen kopen \(lor gebruik,
\.erbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsacti\titeit;

1.20

dienstverlening:

het \.erlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.21

eerste verdieping:

de tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder begrepen;

1.22

gebouw:

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

1.23

halfvrijstaande woning:

een woning van het type twee aaneengebouwd;
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1.24

Noorder Koeslag

hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel
kan worden aangemerkt;

1.25

peil:
a.
b.

1.26

\,Oor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
xoor een boUW\ll(erk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de gemiddelde hoogte van het natuurlijke terrein ter plaatse van het bouwwerk:

prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het ..errichten van seksuele handelingen met een ander tegen
betaling;

1.27

scheidingsgrens
een op de kaart blijkens de daarop soorkornende ..erklaring als zodanig aangewezen lijn, die
binnen een bestemming een scheiding aangeeft tussen gronden waarop een opgenomen
hoogte aanduiding wel respectie..elijk niet van toepassing is;

1.28

seksinrichting:
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of ..ertoningen van
erotisch/pomografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval..erstaan:
een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.29

uitbouw:
een gebouw dat als ..ergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw,
welk gebouw door de \,orrn onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid
is niet ..ereist;
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1.30

Noorder Koeslag

voorgevel:
de naar de weg toegekeerde ge\el van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden
aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen ge\el;

1.31

woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvestinq van één afzonderlijk
huishouden;

1.32

woongebouw:
een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen
woningen omvat en dat qua uiterlijke \erschijnings\'orm als een eenheid beschouwd kan
worden;

1.33

woonhuis:
een gebouw, hetzij IAijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning

omvat.
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Artikel2

Noorder Koeslag

Wijze van meten
Bij toepassing van deze \'oorschriften wordt als \'olgt gemeten:

2.1

de breedte van een gebouw:
tussen de buitenwerkse ge\el\Aakken en/of de harten van de scheidingsmuren;

2.2

de dakhelling:
langs het dak\Aak ten opzichte van het horizontale \Aak;

2.3

de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, of de druiplijn, het boeibord, of een daarmee
gelijk te stellen constructiedeel;

2.4

de inhoud van een bouwwerk:
tussen de bO\enzijde van de begane grond\Aoer,de buitenzijde van de ge\els (en/of het hart
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5

de (bouw)hoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander bouwwerk, met
uitzondering van kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.6

de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse ge\el\Aakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde ni\eau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, ge\el\ersieringen, \entilatiekanalen, schoorstenen,
ge\el- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten,
mits de o\erschrijding van bouw\Aak-of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2
Artikel3

3.1

Noorder Koeslag

Beste m m in gs be pa lin gen

Groenvoorz ien in gen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groem,oorzieningen'aangewezen gronden zijn bestemd 'vOor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

groen'vOorzieningen,
paden,
in- en uitritten,
speel- en parkeenoorzieninqen,
kunstobjecten
'vOorzieningenvan de waterhuishouding, waaronder bruggen;

met daarbij behorende
g.

andere bouwwerken en \erhardingen.

3.2

Bouwbepalingen

3.2. 1

Algemeen
a.

3.2.2

Op de tot 'Groenvoorzieninqen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd
andere bouwwerken ten dienste van deze bestemming.

Andere bouV>Mterken
Voor het bouwen van andere bouwwerken, gelden de 'vOlgende bepalingen:
a.
b.

de bouwhoogte van lantaampalen of lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6,5 m;
de bouwhoogte van o\erige andere bouwwerken mag niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel4

4.1

Noorder Koeslag

Tuin

Bestemmingsomschrijving

De \Oor Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd \Oor:
a.

tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen,

met daarbijbehorende
b.

andere bouwwerken, er.en en perkeenoorzieninqen.

4.2

Bouwbepalingen

4.2. 1

Algemeen
a.

4.2.2

Op de tot Tuin' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken
ten dienste van deze bestemming.

Andere bouveence«
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de \Olgende bepaling:
a.
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de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 1 m bedragen.
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ArtikelS

5.1

Noorder Koeslag

Verkeers- en verblijfsdoeleinden

Bestemmingsomschrijving

De \Oor Verkeers- en l.erblijfsdoeleinden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

woonstraten en paden,
parkeervoorzieninqen,
groen- en speeboorzieninqen,
water,
voorzfeninqen \Oor de waterhuishouding
kunstobjecten,

met daarbijbehorende
g.

andere bouwwerken en l.erhardingen.

5.2

Bouwbepalingen

5.2. 1

Algemeen
Op de tot Verkeers- en l.erblijfsdoeleinden' bestemde gronden mogen uitsluitend worden
gebouwd andere bouwwerken ten dienste van deze bestemming.

5.2.2

Andere boulII.Merken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de \Olgende bepaling:

a. de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de
geleiding, bel.eiliging en regeling van het l.erkeer, mag niet meer bedragen dan 8 m.
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Artikel6

6.1

Noorder Koeslag

Water

Bestemmingsomschrijving
De lOor Water' aangewezen gronden zijn bestemd xoor:

a.
b.
c.

waterberging,
waterhuishouding,
waterlopen,

met daarbijbehorende
d.

andere bouwwerken, waaronder begrepen bruggen, dammen en/of duikers.

6.2

Bouwbepalingen

6.2. 1

Algemeen
Op de tot Water' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken,
ten dienste van deze bestemming.

6.2.2

Andere bou1I'Wl.erken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de IOlgende bepaling:
a.
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de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel7

7.1

Noorder Koes/ag

Woongebied

Bestemmingsomschrijving
De \Oor Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd \Oor:
a.

het wonen, daaronder begrepen een aan huis ..erbonden beroep/bedrijf,

met de daarbij behorende
b.

tuinen;

c.

enen;

d.
e.
f.

speehoorzieninqen;
parkeenoorzieninqen;
\Oorzieningen \Oor de waterhuishouding

7.2

Bouwbepalingen

7.2. 1

A/gemeen

a. Op de tot Woongebied' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd
b.

7.2.2

bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming;
Ter plaatse van de aanduiding 'maximum en minimum aantal wooneenheden zone l' mag
het aantal woningen niet meer bedragen dan 40 en niet minder dan 20;

Hoofdgebouv..en
Voor het bouwen van hoofdgebouwen in casu woonhuizen gelden de \Olgende bepalingen:

a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een boUW\Aak worden gebouwd;
b.
c.
d.
e.
f.
g.

7.2.3

een hoofdgebouw mag IKijstaand, halfvrijstaand of anderszins aaneen worden gebouwd;
de \Oorge..el dient in de naar de weg gekeerde boUW\Aakgrens te worden gebouwd;
de afstand van de IKijstaande zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens
mag niet minder dan 3 m bedragen;
de breedte van een hoofdgebouw mag niet minder dan 5 m bedragen;
de goothoogte en/of de bouwhoogte zoals aangeduid op de plankaart moet in acht worden
genomen;
de dakhelling mag niet minder dan 25° en niet meer dan 60° bedragen.

Aanbouv..en uitbouv..enen bijgebouv..en
Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen en carports gelden de \Olgende
bepalingen:
a.

b.

de afstand van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw of carport tot de \Oorge..el van het
hoofdgebouw en het ..ertengde daarvan mag 0 m bedragen en - indien voorzlen van een kap
- niet minder dan 2 m bedragen;
de afstand van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag
niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
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c.

de gezamenlijke oppenAakte van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer
bedragen dan:
1. 70 m2 bij een \Kijstaand of halMijstaand woonhuis;
2. 50 m2 bij een anderszins aaneengebouwd woonhuis;
met dien \erstande dat de gezamenlijke oppersakte van aanbouwen, uitbouwen en
bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 50% van de oppenAakte van het achter de
\'oorge\el van het woonhuis en het \erlengde daarvan gelegen bouwperceel;

d.

in afwijking van het bepaalde onder c mag de gezamenlijke oppenAakte meer bedragen
dan 50%, mits de gezamenlijke oppenAaktevan de aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen
niet meer bedraagt dan 20 m2;
de goothoogte van een aanbouw, uitbouw of een aangebouwd bijgebouw mag niet meer
dan 3 m bedragen, met dien \erstande dat de goothoogte mag worden \erhoogd tot ten
hoogste 0,25 m coven de \doer van de eerste \erdieping van het hoofdgebouw;
de goothoogte van een \Kijstaand bijgebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte van een \Kijstaand bijgebouw mag niet meer dan 5 m bedragen;

e.

f.
g.

7.2.4

Noorder Koeslag

Andere bou'vI.'M3rken
Voor het bouwen van andere-bouwwerken gelden de \'olgende bepalingen:
a.
b.

7.3

indien zij l.óór de \'oorge\el of een naar de weg gekeerde zijge\el van het hoofdgebouw of
het \erlengde daarvan worden opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;
in o\erige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m bedragen.

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van
de bebouwing ten behoeve van:

a.
b.
c.
d.
e.

f.

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
een goede woonsituatie;
de \erkeers\eiligheid;
de fysieke en exteme \eiligheid;
de sociale \eiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7.4

Vrijstelling

7.4. 1

Bevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen \Kijstelling \erlenen

a.
b.
c.

d.
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van:

het bepaalde in 7.2.2 onder c en bij bijzondere woonvormen toestaan dat de \'oorge\el
achter de naar de weg gekeerde bouw\tiakgrens wordt gebouwd;
het bepaalde in 7.2.2 onder d en toestaan dat afstand van een hoofdgebouw tot de
zijdelingse perceelgrens 0 m bedraagt;
het bepaalde in 7.2.2 onder f en g en een andere goothoogte toestaan voor de achterqevel
van een hoofdgebouw in casu woonhuis dan aangeduid op de plankaart tot maximaal 7 m
en zonodig in samenhang hiermee een afwijkende dakhelling toestaan;
het bepaalde in 7.2.2 onder f en g en toestaan dat een hoofdgebouw in casu woonhuis (al
dan niet gedeeltelijk) wordt voorzien van afwijkende dakvormen dan wel een plat dak.
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7.4. 2

Noorder Koeslag

Toepassingsvoorvvaarden
De in 7.4.1 genoemde IKijstellingen worden slechts \erteend, indien geen onevenrediqe
aantasting plaatsvndt van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het straat- en bebouwingsbeeld;
de woonsituatie;
de \erkeers\eiligheid;
de fysieke en exteme \eiligheid;
de sociale \eiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 3
Artikel8

Noorder Koeslag

Algemene bepalingen

Anti-dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uit'oOering is gegeiten of alsnog kan worden gegeiten, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel9

Noorder Koeslag

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
De \Oorschriften van de bouwverordeninq ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige
aard blijven overeensomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing,
behoudens ten aanzien van de \Olgende onderwerpen:
g.
h.
i.
j.
k.
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de bereikbaarheid van gebouwen \Oor weglterkeer;
de bereikbaarheid van gebouwen \Oor gehandicapten;
het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
de ruimte tussen bouwwerken.
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Artikel10

10.1

Noorder Koeslag

Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Bevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen IAijstelling -..erlenen van:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

10.2

de bij recht in de voorsctnften gege-..en maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages, indien dit om bouwtechnische redenen
van doelmatigheid van de bouw noodzakelijk is;
de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
-..erkeers-..eiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding ge-..en;
de bestemmingsbepalingen met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen
van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van
derden in redelijkheid niet worden geschaad en de IAijstelling gewenst en noodzakelijk
wordt geacht \,Oor de juiste -..erwezenlijkingvan het plan;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van andere bouwwerken en
toestaan dat de bouwhoogte van de andere bouwwerken wordt -..erg root tot niet meer dan
10 m;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van andere bouwwerken en
toestaan dat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten
wordt -..ergroot tot niet meer dan 40 m;
de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de grenzen van het bebouwings\Aak naar de
buitenzijde worden overscbreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, ge-..el-..ersieringen, -..entilatiekanalenen schoorstenen;
2. ge-..el- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. (hoek)erkers over maximaal de hal-..e ge-..elbreedte,ingangspartijen, luifels, balkons en
galerijen, mits de bebouwingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden;
het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de \'oorge-..el en het -..erlengdedaarvan
\,Oor het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek)erker, gemeten uit de
zijge-..el, niet meer bedraagt dan 1,50 m;
het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de
bouwhoogte van de gebouwen wordt -..ergroot ten behoeve van plaatselijke -..erhogingen,
zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
1. de oppersakte per -..ergroting niet meer dan 10m2 bedraagt;
de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende
gebouw bedraagt.

Toepassingsvoorwaarden
De onder 10.1 bedoelde IAijstellingen wordt slechts -..erleend, indien geen one-..enredigeafbreuk
wordt gedaan aan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

het straat- en bebouwingsbeeld;
de woonsituatie;
de milieusituatie;
de -..erkeers-..eiligheid;
de fysieke en externe -..eiligheid;
de sociale -..eiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

59

vastgesteld uitwerkingsplan

60

Noorder Koeslag
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Artikel11

11.1

Noorder Koeslag

Gebruiksbepalingen

Strijdig gebruik

a. Het is \erboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een
b.

c.

d.

11.2

wijze of tot een doel, strijdig met de aan de grond gege\en bestemming.
Onder een gebruik, strijdig met de bestemming, wordt in ieder geval \erstaan het
gebruiken of het laten gebruiken van:
1. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
2. vijstaande bijgebouwen \,Oor bewoning;
3. gebouwen met een woonbestemming \,Oor doeleinden van detailhandel of nij\erheid.
Onder een gebruik, strijdig met de bestemming, wordt niet verstaan het gebruiken of het
laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen,
festivteiten en manifestaties, het innemen van standplaats, indien en \,Oor zover daarvoor
inge\'olge een wettelijk \,Oorschrift\ergunning, ontheffing of \Kijstelling is \ereist en deze is
\erleend.
Burgemeester en wethouders \erlenen \Kijstelling van het bepaalde onder a en het
bepaalde in 11.1, indien strikte toepassing van de \erbodsbepalingen zou leiden tot een
beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd.

Aan huis verbonden beroep/bedrijf
De uitoefening van een aan huis \erbonden beroep/bedrijf is binnen de bestemming
woongebied toegestaan in gevallen waarbij:

a. het gedeeltelijk gebruik van de woning niet meer dan 1/3 van het bruto\Aoeroppervlakvan
b.

c.

d.

de woning beslaat, dit tot een maximum van 80 m2;
de uitoefening van het aan huis \erbonden beroep in de op het perceel aanwezige
bijgebouwen niet leidt tot aantasting van de in het Bouwbesluit geëiste minimale
oppervlakte aan huishoudelijke berging, met dien \erstande dat het maximum van 80 m2 in
de woning en bijgebouwen tezamen niet wordt overscbrecen,
voorat is aangetoond dat eventuele \erkeersaantrekkende werking als ge\'olg van de
\estiging van het aan huis \erbonden beroep niet leidt tot \erkeers-, parkeer-, geluids- en
stsnkoienast:
de activteit die het aan huis \erbonden beroep behelst niet \ergunningplichtig is inzake de
Wet Milieubeheer. Wanneer de activteit meldingsplichtig is kan een aanwilend onderzoek
naar akoestiek, milieu, exteme \eiligheid en \erkeersaspecten worden \erlangd.
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Hoofdstuk 4
Artikel12

Noorder Koes/ag

Overgangs-en slotbepalingen

Overgangsrecht

12.1

Bouwwerken

12. 1. 1

Algemeen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uit\AJering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bOlJlMergunning, en afwijkt van het
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt \ergroot,
a.
b.

12.1.2

gedeeltelijk worden \emieuwd of \eranderd;
na het teniet gaan ten ge\AJlge van een calamiteit geheel worden \emieuwd of \eranderd,
mits de aamKaag van de bOlJlMergunningwordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop
het bouwwerk is teniet gegaan.

Bevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing \erlenen van het gestelde onder
12.1.1 \AJor het \ergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder 12.1.1 met
maximaaI10%.

12.1.3 Uitzondering
Het gestelde onder 12.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder \ergunning en in strijd met
het daanoor geldende plan, daaronder begrepen de o\ergangsbepaling van dit plan.

12.2

Gebruik

12.2. 1

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

12.2.2

Verbod verandering gebruik
Het is \erboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder 12.2.1, te
\eranderen of te laten \eranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
\erandering de afwijking naar aard en omvang wordt \erkleind.

12.2.3

Verbod hervatting strijdig gebruik
Indien het gebruik, bedoeld onder 12.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan \AJor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het \erboden dit gebruik daama te
hervatten of te laten hervatten.
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12.2.4 Uitzondering
Het gestelde onder 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorneen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de ol.ergangsbepalingen van dat
plan.
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Artikel13

Titel
Deze \Oorschriften worden aangehaald als Voorschriften van het uitwerkingsplan Noorder
Koeslag'.
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