141

Regels

Bestemmingsplan Nicolaas Pieckstraat

2

Bestemmingsplan Nicolaas Pieckstraat

3

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleidende regels ......................................................................................... 5
Artikel 1 Begrippen ........................................................................................................... 5
Artikel 2 Wijze van meten .................................................................................................. 9

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels ................................................................................... 10
Artikel 3 Groen .............................................................................................................. 10
Artikel 4 Maatschappelijk ................................................................................................ 12
Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied .................................................................................... 13
Artikel 6 Wonen ............................................................................................................ 15
Artikel 7 Wonen – Gestapeld ........................................................................................... 17

Hoofdstuk 3 Algemene regels ........................................................................................ 19
Artikel 8 Anti-dubbeltelregel ............................................................................................ 19
Artikel 9 Algemene bouwregels ......................................................................................... 20
Artikel 10 Algemene afwijkingsregels ................................................................................ 21
Artikel 11 Algemene wijzigingsregels ................................................................................. 22
Artikel 12 Algemene procedureregels ................................................................................ 23
Artikel 13 Overige regels ................................................................................................. 24

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels ........................................................................... 25
Artikel 14 Overgangsrecht .............................................................................................. 25
Artikel 15 Slotregel ......................................................................................................... 26

Bestemmingsplan Nicolaas Pieckstraat

4

Bestemmingsplan Nicolaas Pieckstraat

5

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1.1 bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0501.NicPieckstraat-0020 met de bijbehorende regels;
1.2 plan
het bestemmingsplan 'Nicolaas Pieckstraat' van de gemeente Brielle;
1.3 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;
1.4 aanduidingsgrens
grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5 archeologisch onderzoek
in een schriftelijke rapportage vastgelegd bureau- en/of veldonderzoek naar de materiële neerslag
van menselijke aanwezigheid en menselijk handelen in het verleden;
1.6 archeologische waarde
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de kennis en studie van de in dat gebied
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit in het verleden, tenminste
ouder dan 50 jaar.
1.7 bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.8 bebouwingspercentage
een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft dat maximaal
mag worden bebouwd;
1.9 bedrijf
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;
1.10 bedrijf aan huis
het door de bewoner van de woning bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van
ambachtelijke bedrijvigheid, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende
bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet zijnde detailhandel,
behoudens de beperkte verkoop van artikelen verband houdende met de activiteiten;
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1.11 bedrijfswoning
één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden
van) een persoon, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op het feitelijk gebruik van
het gebouw en/of terrein in overeenstemming met de bestemming;
1.12 beroep aan huis
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch,
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn
beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijbehorende bouwwerken, met behoud van
de woonfunctie, kan worden uitgeoefend;
1.13 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.14 bijbehorend bijgebouw
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met
een dak.
1.15 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;
1.16 bouwgrens
de grens van een bouwvlak;
1.17 bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is
toegelaten;
1.18 bouwperceelsgrens
de grens van een bouwperceel;
1.19 bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 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 of indirect steun vindt in of op de grond;
1.21 detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen,
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.22 dienstverlening
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie)
te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder een belwinkel en internetcafé;
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1.23 dove gevel
een gevel zonder te openen delen met uitzondering van die delen van de gevel, die niet direct
grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.
1.24 erker
een aan nader bepaalde maatvoeringseisen verbonden ondergeschikt aangebouwd gedeelte
(aanbouw) van een woning aan een gevel in één bouwlaag, eventueel met een schuin kapje;
1.25 gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.26 gestapelde woning
boven dan wel beneden en/of naast elkaar gesitueerde woningen waarbij per woning een
zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het voetgangersniveau, gewaarborgd is;
1.27 hoofdgebouw
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste
bouwwerk valt aan te merken;
1.28 horeca
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig
exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf;
1.29 kantoor
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;
1.30 ondergronds
een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op ten minste
1,75 meter beneden peil;
1.31 opgraving
archeologische maatregel waarbij een aangetroffen en gewaardeerde vindplaats ex situ wordt
behouden;
1.32 overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een
gesloten dak, waaronder begrepen een carport;
1.33 peil

•

voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin
van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

•

voor gebouwen in het talud van de dijk: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende
afgewerkte maaiveld ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van het gebouw;

•

in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte
maaiveld;
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1.34 pergola

•

een vrijstaand of aangebouwd bouwwerk, bestaande uit een constructie van verticaal
geplaatste palen of kolommen, gekoppeld aan een bovenlegger met eventueel hierop
onder een hoek van 90º geplaatste dwarsligger;

•

de pergola mag tot maximaal 1 meter boven het maaiveld als een gesloten constructie
worden uitgevoerd;

1.35 prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen
vergoeding;
1.36 seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:
een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf,
waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.37 speeltoestel
een speeltoestel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit veiligheid attractie- en
speeltoestellen;
1.38 straatmeubilair
openbare voorzieningen van geringe afmetingen, zoals banken, bloem- en plantenbakken,
gedenktekens, speeltoestellen, straatverlichting, wegbebakening en –bewijzering en andere,
hiermee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.39 voorzieningen van algemeen nut
voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer;
1.40 waarde archeologie 4
door burgemeester en wethouders aangewezen terrein waarvan op grond van historische gegevens
of door archeologische vondsten en onderzoek vermoed wordt dat het van algemeen belang is
wegens zijn betekenis voor de archeologische monumentenzorg;
1.41 waterpeil
de hoogte (het niveau) van de waterspiegel gemeten naar NAP op het moment van aanvraag van
de vergunning, ontheffing of bestemmingswijziging. Dit kan betrekking hebben op zowel
oppervlaktewater als grondwater;
1.42 wet/wettelijke regelingen
indien en voorzover in deze regels 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 ontwerpplan, tenzij anders bepaald;
1.43 woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
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Artikel 2 Wijze van meten
bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2 de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee
gelijk te stellen constructiedeel;
2.3 de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van
de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.5 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;
2.6 afstand tot de bouwperceelsgrens
tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand
het kortst is;
2.7 ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk
vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet
meegerekend.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

groenvoorzieningen;

b.

bermen en beplanting;

c.

paden;

d.

voorzieningen van algemeen nut;

e.

kunstwerken;

f.

speelvoorzieningen;

g.

voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding zoals waterlopen en waterpartijen
waaronder begrepen een bergbezinkbassin;
met daaraan ondergeschikt:

h.

wegen en straten met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie, waaronder in ieder geval begrepen
parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.

op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van
algemeen nut worden gebouwd;

b.

de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter;

c.

de maximale oppervlakte van voorzieningen van algemeen nut bedraag 15 m2.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a.

de maximale hoogte van straatmeubilair bedraagt 3 meter;

b.

de maximale hoogte van straatverlichting bedraagt 9 meter;

c.

overkappingen zijn niet toegestaan;

d.

de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 2 meter.

3.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing:
a.

ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b.

ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste
omgeving;
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c.

ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d.

ter waarborging van de sociale veiligheid;

e.

ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

3.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik
voor:
a.

opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte
gebruik van de grond;

c.

prostitutie.
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Artikel 4

Maatschappelijk

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn
bestemd voor:
a.

onderwijsvoorzieningen;

b.

sportvoorzieningen;

c.

jeugd- en verenigingsgebouwen;

d.

voorzieningen ten behoeve van medische doeleinden;

e.

voorzieningen ten behoeve van religieuze doeleinden;

f.

voorzieningen ten behoeve van sociale dienstverlening;

g.

jeugd- en kinderopvang;

h.

verzorging en huisvesting van bejaarden;

i.

horeca, ondergeschikt aan en ten dienste van deze doeleinden;

j.

ten hoogste één bedrijfswoning met de daarbij behorende garage en bergplaats per gebouw,
als bedoeld onder a t/m g;

k.

bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals tuinen en erven, parkeer- en
nutsvoorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.

hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.

op of in deze gronden mogen gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut
worden gebouwd;

c.
d.

de maximale goothoogte bedraagt 5 meter;
de inhoud van een bedrijfswoning mag niet minder dan 225 m3 en niet meer dan 500 m3
bedragen;
de garages en bergplaatsen mogen per bedrijfswoning een gezamenlijk oppervlak van ten
hoogste 20 m2 beslaan.

e.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 3
meter.
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Artikel 5

Verkeer - Verblijfsgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;

b.

voet- en rijwielpaden;

c.

parkeervoorzieningen;

d.

groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;

e.

straatmeubilair;

f.

kunstwerken;

g.

voorzieningen van algemeen nut;

h.

waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.

op of in deze gronden mogen gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut
worden gebouwd;

b.

de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter;

c.

de maximale oppervlakte van een gebouw bedraagt 15 m².

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a.

de maximale bouwhoogte van een overkapping 3 meter;

b.

de maximale oppervlakte per overkapping bedraagt 30 m²;

c.

de maximale bouwhoogte van lichtmasten, bewegwijzering en verkeersregulering maximaal 9
meter bedragen;

d.

de maximale bouwhoogte van straatmeubilair bedraagt 3 meter;

e.

de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

5.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing:
a.

ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b.

ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste
omgeving;

c.

ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d.

ter waarborging van de sociale veiligheid;

e.

ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
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5.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik
voor:
a.

het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken
voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond;

b.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte
gebruik van de grond;

c.

prostitutie.
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Artikel 6

Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een beroep aan huis in
hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat maximaal 40% van de
vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken
mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis, met een maximum van 60 m²;

met de daarbij behorende:
b.

paden;

c.

tuinen en erven;

d.

parkeervoorzieningen.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.

hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.

binnen het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’ zijn uitsluitend
aaneengebouwde woningen toegestaan;

c.

het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 26;

d.

ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' mag de
goothoogte en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangegeven;

e.

de kapconstructie mag bestaan uit platte afdekking of een kap, ingeval van een kap bedraagt
de dakhelling minimaal 30°.

6.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a.

de bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

b.

de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter;

c.

de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 meter;

d.

de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt 30 m²;

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a.

de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien
verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de
voorgevellijn maximaal 1 meter mag bedragen;

b.

de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter, met dien verstande dat er
slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m²;

c.

de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.
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6.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a.

permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken
betreft;

b.

bewoning als afhankelijke woonruimte;

c.

kamerbewoning; d. seksinrichtingen.

6.4 Afwijken van de gebruiksregels
6.4.1 Bedrijf aan huis
Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 sub a
voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk, met
dien verstande dat:
a.

de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;

b.

bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren
en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit
betekent onder meer dat:
1. geen afwijking wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de
werking van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer (Stb. 1993,
50) valt, tenzij het desbetreffende gebruik door middel van het stellen van
voorwaarden verantwoord is;
2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming
moet zijn;
3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die
de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de
gebruiker van het hoofdgebouw is;
4. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot
een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot
een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
5. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;
6. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in
verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw; maximaal 40%
van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende
bijbehorende bouwwerken ten behoeve van aan huis gebonden
beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een
absoluut maximum van 60 m².

Bestemmingsplan Nicolaas Pieckstraat

17
Artikel 7

Wonen – Gestapeld

7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

wonen in gestapelde woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een beroep
aan huis in hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat maximaal
40% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw en bijbehorende
bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis, met een maximum
van 60 m²;

b.

voorzieningen op het gebied van welzijn en gezondheidszorg op de begane grond;

c.

detailhandel, voorzover deze direct gelieerd is aan de toegestane maatschappelijke
voorzieningen op het gebied van op het gebied van welzijn en gezondheidszorg, op de begane
grond met een maximum van 250 m2;
met de daarbij behorende:

d.

tuinen en erven;

e.

parkeervoorzieningen.

f.

voorzieningen ten behoeve van het verzorgingshuis, zoals bergingen, wandelpaden en
ontsluitingswegen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 42;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte mag niet meer
bedragen dan is aangegeven;
d. het oprichten van woningen is slechts toegestaan indien de hoofdgebouwen voorzien zijn
van een dove gevel ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - dove
gevel’, tenzij de woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.
7.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale goothoogte bedraagt 4 meter;
b. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 meter;
c. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 meter;
d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt 30 m².
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien
verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de
voorgevellijn maximaal 1 meter mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter, met dien verstande dat
er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m²;
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c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3
meter.
7.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik
voor:
a. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken
betreft;
b. bewoning van bijbehorende bouwwerken als afhankelijke woonruimte;
c. kamerbewoning;
d. seksinrichtingen.
7.4 Afwijken van de gebruiksregels
7.4.1 Bedrijf aan huis
Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
7.1 sub a voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend
bouwwerk, met dien verstande dat:
a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag
opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of
buurt; dit betekent onder meer dat:
1. geen afwijking wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de
werking van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer (Stb. 1993,
50) valt, tenzij het desbetreffende gebruik door middel van het stellen van
voorwaarden verantwoord is;
2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming
moet zijn;
3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die
de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de
gebruiker van het hoofdgebouw is;
c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een
nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een
onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
d. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;
e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband
met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw;
f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende
bijbehorende bouwwerken ten behoeve van aan huis gebonden beroepsmatige en/of
bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 60
m².
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Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 8 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.

Bestemmingsplan Nicolaas Pieckstraat

20
Artikel 9 Algemene bouwregels

9.1 Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen
9.1.1 Ondergrondse werken
Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden,
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.
9.1.2 Ondergrondse bouwwerken
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen
afwijkingen, de volgende bepalingen:
a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane
oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²;
c. in aanvulling op het bepaalde sub a en b is maximaal 1 niet - overdekt zwembad
toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. het zwembad dient te worden gebouwd achter de achtergevel of het verlengde
daarvan en op een afstand van ten minste 3 meter van zijdelingse en achterste
perceelsgrens;
2. het zwembad mag niet overdekt zijn, tenzij de regeling voor bijgebouwen als
bedoeld in 6.2.2 en 7.2.2 in acht wordt genomen;
3. het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut; 4. per
perceel mag maximaal 1 zwembad worden gebouwd;
5.
d. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 meter
onder peil;
e. bij het berekenen van de blijkens de digitale verbeelding of deze regels geldende
bebouwingspercentages, of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak,
wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen.
9.1.3 Afwijken
Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.1.2 sub
d voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van
maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarde dat:
•

de waterhuishouding niet wordt verstoord;

•

geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

9.2 Ondergeschikte bouwdelen
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten,
gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing
gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter
bedraagt.
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Artikel 10 Algemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van:

a. de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;
b. 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
verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft;

c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een
meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter;

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen
zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van
zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 meter, onder de
volgende voorwaarden:
1. losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan:
▪

buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden,
langs grote verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen,
benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrijventerreinen en
horecagelegenheden;

▪

binnen de bebouwde kom op bedrijventerreinen en sportparken;

▪

installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan:

▪

op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van
een dakrand, met dien verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen
in beginsel geheel dienen te worden ontzien, zonodig in overleg met de
monumentencommissie.
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Artikel 11

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen
ten behoeve van:

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is
in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet
meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden
vergroot;

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter
niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10%
worden vergroot;

c. het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien technologische ontwikkelingen of
vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven;

d. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen
wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het
tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.
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Artikel 12

Algemene procedureregels

12.1 Afwijken van het bestemmingsplan
Bij toepassing van een ontheffing, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van
het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, van toepassing.
12.2 Nadere eisen
Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.
12.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de
procedure als vervat in artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van
toepassing.
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Artikel 13 Overige regels
13.1 Voldoende parkeergelegenheid
a.

Een nieuw bouwwerk, verandering van een bouwwerk, verandering van gebruik van een
bouwwerk of van gronden – al dan niet gecombineerd - , waarvan een behoefte aan
parkeergelegenheid wordt verwacht, is niet toegestaan wanneer op het bouwperceel of in de
omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt
gehouden.

b.

Bij een omgevingsvergunning, dan wel bij de uitoefening van de bestuursrechtelijke
handhavingstaken wordt aan de hand van door het CROW uitgegeven publicatie 317
'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' of de opvolger van deze publicatie uitgegeven door
het CROW) bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.

c.

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden
toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen
onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.'
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 14 Overgangsrecht
14.1 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 eerste lid 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.

14.2 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 in
sub 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, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
14.3 Hardheidsclausule
Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende
aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende
bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat
overgangsrecht afwijken.
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Artikel 15 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Nicolaas Pieckstraat',
NL.IMRO.0501.NicPieckstraat-0020.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van DATUM.
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