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Kavel 1 - Tubastraat 3, Duiven

* Koopprijs: € 247.950,- v.o.n. | VERKOCHT
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De belangrijkste oriëntatie richting is richting de Tubastraat.
* De nokrichting is parallel aan de Tubastraat.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 10 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1642, groot: 870 m².

Kavel 2 - Tubastraat 5, Duiven

* Koopprijs: € 225.150,- v.o.n. | VERKOCHT
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De oriëntatie richting is dubbelzijdig: naar de Tubastraat en Heilweg.
Dit wil zeggen dat er twee representatieve gevels zijn.
* De hoofdnokrichting is parallel aan de Heilweg.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 9 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1643, groot: 790 m².

Kavel 3 - Trompetstraat 4, Duiven

* Koopprijs: € 223.725,- v.o.n. | verkocht onder voorbehoud
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De belangrijkste oriëntatie richting is richting de Trompetstraat.
* De nokrichting is haaks of parallel op de Trompetstraat.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 10 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1644, groot: 785 m².

Kavel 4 - Trompetstraat 6, Duiven
* Koopprijs: € 269.900- v.o.n. | VERKOCHT
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De oriëntatie van de woning is dubbelzijdig: naar Trompetstraat en
Heilweg. Dit wil zeggen dat er twee representatieve gevels zijn.
* De hoofdnokrichting is haaks op de Heilweg.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 9 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1645, groot: 875 m².

Kavel 5 - Trompetstraat 3, Duiven
* Koopprijs: € 206.625,- v.o.n. | VERKOCHT
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De belangrijkste oriëntatie richting is richting de Trompetstraat.
* De nokrichting is haaks of parallel op de Trompetstraat.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 10 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1647, groot: 725 m².

Kavel 6 - Piccolostraat 8, Duiven
* Koopprijs: € 279.900,- v.o.n. | onder optie
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De oriëntatie van de woning is dubbelzijdig: naar Piccolostraat en
Heilweg. Dit wil zeggen dat er twee representatieve gevels zijn.
* De hoofdnokrichting is parallel aan de Heilweg.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 9 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1649, groot: 955 m².

Kavel 7 - Piccolostraat 6, Duiven

* Koopprijs: € 186.675,- v.o.n. | VERKOCHT
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De belangrijkste oriëntatie richting is richting de Piccolostraat.
* De nokrichting is parallel aan de Piccolostraat.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 10 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1648, groot: 655 m².

Kavel 8 - Piccolostraat 7, Duiven

* Koopprijs: € 202.350,- v.o.n. | VERKOCHT
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De belangrijkste oriëntatie richting is richting de Piccolostraat.
* De nokrichting is haaks of parallel op de Piccolostraat.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 10 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1651, groot: 710 m².

Kavel 9 - Piccolostraat 9, Duiven

* Koopprijs: € 262.200,- v.o.n. | VERKOCHT
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De oriëntatie van de woning is dubbelzijdig: naar Piccolostraat en
Heilweg. Dit wil zeggen dat er twee representatieve gevels zijn.
* De hoofdnokrichting is haaks op de Heilweg.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 9 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1653, groot: 920 m².

Kavel 10 - Saxofoonstraat 10, Duiven

* Koopprijs: € 208.050,- v.o.n. | VERKOCHT
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 120 m²,
bijgebouwen maximaal 60 m².
* De oriëntatie van de woning is dubbelzijdig: naar Saxofoonstraat en
Heilweg. Dit wil zeggen dat er twee representatieve gevels zijn.
* De hoofdnokrichting is parallel aan de Heilweg.
* De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale nokhoogte 10 meter.
* Duiven, sectie D, nummer 1652, groot: 730 m².

Kavel 12 - Heilweg, Duiven

* Koopprijs: € 342.000,- v.o.n. | VERKOCHT
* Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen.
* Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in de begeleidende
tekening aangegeven grenzen en minimaal 6 meter achter de voorgevel
aan de straatzijde.
* Het hoofdgebouw heeft een footprint van maximaal 175 m²,
bijgebouwen maximaal 75 m².
* Het hoofdgebouw staat op of vlak aan het erf. De maximale afstand
tot het erf is 8 meter.
* De hoofdnokrichting is haaks of parallel op het erf.
* De maximale goothoogte is 4 meter, maximale nokhoogte 10 meter.
* Duiven, sectie D, nummers 1775 gedeeltelijk en 1776, tezamen groot:
circa 3.660 m².
* Aansluitend is ook aankoop van een perceel landbouwgrond mogelijk.

Natuurlijk wonen in Duiven!
Op een ruime kavel aan de rand van Duiven-Zuid in regie je eigen droomhuis laten bouwen.
Voor de kopers van een kavel van het project Heilweg Noord en Zuid is het mogelijk.
Wonen tussen het groen aan de Heilweg-Noord
Op de wei tegenover het voormalige agrarisch bedrijf van de familie Bomers aan de Heilweg
mogen 10 vrijstaande woningen met bijgebouwen gebouwd worden. Het gaat om stuk voor
stuk unieke kavels met veel ruimte in een groene en natuurlijke omgeving. De kleinste kavel
is 655 m² groot en de grootste 955 m². Er is gekozen voor veel groen en natuur, waardoor er
een mooie overgangszone ontstaat tussen de achterliggende Muziekbuurt en het agrarisch
gebied.
Tien nieuwe bouwkavels aan de Heilweg-Noord
Het woongebied wordt ontsloten via de achterliggende straten van de Muziekbuurt. Er kan
straks gewoond worden aan de Tubastraat, de Piccolostraat, aan de Trompetstraat en als u
meer van een Saxofoon houdt, dan kan u ook uw eigen huis bouwen aan de Saxofoonstraat.
Het streven is de vrijstaande woningen luxueus en een eigen karakter te geven, waarbij u
zelf uw huis kunt ontwerpen met architect en aannemer naar eigen keuze. Gekozen is voor
een eenvoudige footprint van de woning, het gebruik van een zadeldak, een lage goot en
eigen kleur- en materiaalgebruik, zodat het geheel aansluit bij een “landelijke” uitstraling. In
bijgevoegd beeldkwaliteitsplan “Heilweg III - Duiven” vindt u meer informatie over de
algemene beeldkwaliteitseisen.
Project Heilweg-Zuid
Op de plek van de boerderij Heilweg 3 te Duiven mogen maximaal drie woningen gebouwd
worden. Hiervan zijn de kavels inmiddels verkocht.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P.K. Witte van ons kantoor.
Telefoon: 0314-382121 of per e-mail: info@witterentmeestersenmakelaars.nl

Witte Rentmeesters en Makelaars

Witte Rentmeesters en Makelaars is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de
werkzaamheden ligt op het beheer van particuliere landgoederen en de advisering bij aan- en
verkoop van agrarisch onroerend goed. De makelaardij vormt een logisch vervolg op deze
activiteiten. Het betreft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het exclusieve
segment, zoals landgoederen, boerderijen en monumenten.
Witte Rentmeesters en Makelaars is uitstekend ingevoerd op het gebied van landelijke objecten.
Bij de begeleiding, het adviseren, onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt
Rentmeesterskantoor Witte gebruik van de ruime ervaring die gedurende vele jaren is opgebouwd.

Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352

info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Inschrijfformulier
Verkoop kavels Heilweg Noord en Zuid
Naam:

Dhr./Mw..……………………………………………………………………………………..

Voornamen:

……………………………………………………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………………………………………………..

Postcode en plaats:

……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………………………………..

Mobiele telefoon:

……………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:

……………………………………………………………………………………………………..

Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………………………………………..
1e kavelvoorkeur:

……………………………………………………………………………………………………..

Eventuele volgende voorkeuren:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Datum en plaats:

……………………………………………………………………………………………………..

Handtekening:

……………………………………………………………………………………………………..

Dit inschrijfformulier kunt u tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar Witte
Rentmeesters en Makelaars t.a.v. P.K. Witte, Burgemeester Vrijlandweg 6, 6997 AC Hoog-Keppel. U kunt het
formulier ook e-mailen naar info@witterentmeesters.nl of afgeven aan de balie van ons kantoor.

In te vullen door medewerker Witte Rentmeesters en Makelaars:
Ontvangen door:

Datum:

Tijd:

Project Heilweg Noord en Zuid
Prijspeil per 4 juli 2018

Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Kadastrale aanduiding
Duiven D 1642
Duiven D 1643
Duiven D 1644

Kadastrale omschrijving
weiland
weiland
weiland

Eigendom
De Linde B.V.
De Linde B.V.
De Linde B.V.

Duiven D 1645
Duiven D 1647
Duiven D 1649
Duiven D 1648
Duiven D 1651
Duiven D 1653
Duiven D 1652
Duiven D 1775 ged. en 1776
VERKOCHT

weiland
weiland
weiland
weiland
weiland
weiland
weiland
erf-tuin
VERKOCHT

De Linde B.V.
De Linde B.V.
De Linde B.V.
De Linde B.V.
De Linde B.V.
De Linde B.V.
De Linde B.V.
Dhr. Th.G.M. Bomers
VERKOCHT

Oppervlakte in m²
870
790
785
875
725
955
655
710
920
730
3.660
VERKOCHT

Prijs per m²
€ 285,00
€ 285,00
€ 285,00
€ 308,46
€ 285,00
€ 293,00
€ 285,00
€ 285,00
€ 285,00
€ 285,00
VERKOCHT

Prijs per kavel v.o.n. *
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT ONDER
VOORBEHOUD
VERKOCHT
VERKOCHT
ONDER OPTIE
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT

* Deze prijzen zijn gebaseerd op levering vóór dat er percelen bouwrijp worden gemaakt.
De prijzen zijn vrij op naam. Dat wil zeggen dat de verkoper de kosten van de overdrachtsbelasting, het ka.daster en de notaris voor zijn rekening neemt.
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Inleiding

Aanleiding

Plangebied

Context

Landbouwbedrijf Bomers is voornemens
om op de locatie Heilweg 3 in Duiven, de
agrarische bedrijfsvoering te beëindigen en in
het kader van de ‘ruimte voor ruimte regeling’
op dit perceel 3 woningen te ontwikkelen. De
agrarische bedrijfswoning zal behouden blijven
en wordt opgenomen in het plan. Vanwege de
bedrijfsbeëindiging vervalt de hindercontour,
waardoor het mogelijk wordt om ten noorden van
de Heilweg woningen te ontwikkelen. Dit gebied is
in eigendom van De Linde BV, tevens initiatiefnemer
van het gehele plan. Het gebied, in de structuurvisie
aangeduid als ‘overgangszone buitengebied kern
Duiven’ met bebouwingsmogelijkheden, biedt ruimte
aan 10 woningen. In totaal kunnen binnen deze
ruimtelijke ontwikkeling 13 woningen gerealiseerd
worden.

Het plangebied wordt gevormd door het voormalig
agrarisch erf aan de Heilweg 3 en de gronden hier
direct tegenover ten noorden van de Heilweg. Hierna
te noemen deelgebied ‘Zuid’ en deelgebied ‘Noord’.
Beide deelgebieden worden herontwikkeld tot
woongebied. De openbare ruimte van deelgebied
‘Zuid’ zal particulier bezit blijven, de openbare ruimte
van deelgebied ‘Noord’ zal worden overgedragen aan
de gemeente Duiven.

Het plangebied is nu een open weidegebied met
watergangen met riet langs de oevers. Vanuit
de huidige wijk ten noorden van het gebied zijn
zichtlijnen, in de vorm van woonstraten, over het
plangebied richting het buitengebied van Duiven.
Dit gebied wordt in de structuurvisie aangeduid
als ‘overgangszone buitengebied kern Duiven’ met
bebouwingsmogelijkheden. Het ligt op de oeverwal
van Duiven bijna grenzend aan het open Looveld met
historisch verkavelingspatroon. Het vrije zicht, de
relatie met het erf en het omliggende landschap en
de vele rietoevers vormen belangrijke ingrediënten
voor de opzet van het plan.

De noord- en oostkant van het plangebied wordt
begrensd door bestaande woningen aan de huidige
zuidrand van Duiven. Ten westen van het plangebied
ligt een vrijstaande woning, die op afstand van de
huidige bebouwing van Duiven ligt.
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Het plan

Planbeschrijving
Het ontwerp is geënt op het zoeken naar verweving
tussen bebouwing en landschap. Lijnen en structuren
lopen in elkaar over en in elkaar verlengde.
Hiertoe worden de watergangen en verlengde
ontsluitingswegen met elkaar verweven. Nieuwe
bomenrijen langs de wegen en perceelgrenzen
verbinden het noordelijke en zuidelijke deel met
elkaar. Het erf aan de Heilweg 3 gaat bij Duiven
horen.
Naast de verbindende schakel van de bomenrij,
vormt de centrale wadi ook een verbindend element.
Het water van wegen en daken kan centraal in het
plan worden opgevangen en geïnfiltreerd. De wadi
heeft een uitgesproken vormentaal, die in fraai
contrast met de natuurlijke ruige begroeiing staat.
Harde lijnen vormen de randen van de wadi, welke
doorlopen in de wadi aan de overzijde van de weg.
Ook hier geldt weer dat noord en zuid met elkaar
verweven worden en de wadi’s vormen samen een
eenheid die door de Heilweg onderbroken wordt. Ze
krijgen een natuurlijke inrichting van met name riet
en ruigte.

Het riet komt van nature al veel voor langs sloten en
greppels in het gebied en vormt een inspiratiebron
voor de verdere inrichting.
De centrale bomenrij en de totale wadi vormen de
verbinding tussen noord en zuid. Hierdoor ontstaat
ook vanuit het noordelijke deel een zichtlijn en
relatie met het zuidelijk deel en uiteindelijk zelfs
richting het Looveld.
Verweving is een belangrijke uitgangpunt. Dit komt
niet alleen tot uiting door structuren en patronen
die met elkaar verweven worden, maar door het
realiseren van verbindingen. In de zuidoosthoek
van de het plan is hiertoe een voetbrug gecreëerd.
Vanuit het noordelijke deel ontstaat een verbinding
met het zuidelijk deel. Middels een struinpad kan in
de toekomst een verbinding worden gelegd richting
het Looveld en het buitengebied van Duiven. Deze
sluit aan bij de bestaande overgang over de sloot
en wordt begeleidt door een bomenrij langs de
oostelijke perceelgrens. Het eerste deel van het
struinpad ter plaatse van het zuidelijk deelgebied
wordt alvast aangelegd. Het pad wordt uitgevoerd in

De centrale bomenrij vindt aansluiting bij de
bestaande inrit van het erf aan de zuidkant van de
Heilweg. Deze inrit zal gehandhaafd blijven, evenals
de bestaande bedrijfswoning, en wordt op een
logische wijze opgenomen in het plan. Een reling of
stenen muurtje zal de inrit accentueren. Daarnaast
worden twee nieuwe woningen toegevoegd, die
gezamenlijk het ensemble van het erf vormen.
In de voorbijgang moet dit de associatie met het
agrarische erf oproepen. De centrale wadi met
de achterliggende brink vormt het gezamenlijke
erf, van waaruit de woningen ontsloten worden.
Iedere woning is vergezeld van een boomgaard
en de hoeken van het erf worden afgerond met
houtopstanden met gebiedseigen soorten passend in
het landschap.
Naast boomgaarden en houtopstanden worden de
overgangen naar het landschap vormgegeven door
aarden wallen en greppels op de perceelgrenzen.
De aarden wal vormt samen met elzen en wilgen
begroeiing de erfafscheiding voor de percelen
grenzend aan de Heilweg. Hierdoor ontstaan een

halfverharding. Vrijkomend puin van Heilweg 3 zou
gebruikt kunnen worden.

afwisselend spel tussen groen, bebouwing en
doorzichten.
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De interne perceelgrenzen worden gevormd door
een greppel met riet, elzen en wilgenstruweel. Een
natuurlijke erfscheiding, passend in de overgang van
stad naar land, moet er voor zorgen dat toekomstige
bewoners geen behoefte hebben om schuttingen te
plaatsen. De exploitant zal de aanleg hiervan stimuleren
en er wordt een boeteclausule in de koopovereenkomst
opgenomen om naleving te waarborgen.
Tussen de bestaande woningen ten noorden van
het plan en de nieuwe woningen ten noorden van
de Heilweg is ruimte vrij gehouden voor een groene
overgang tussen bestaand en nieuw. Deze groene
ruimte bestaat uit gras met bestaande bomen, die
gehandhaafd blijven en aangevuld worden om de
bomenrij te complementeren. Een heesterrand vormt
de overgang naar de bestaande percelen en een
watergang met riet en elzen- wilgenstruweel vormt de
perceelgrens naar de nieuw te ontwikkelen woningen.
Ook hier weer die natuurlijke en groene erfafscheiding.
Verder worden in het kader van duurzaamheid
bestaande materialen die vrijkomen bij de sloop van de
agrarische opstallen zoveel mogelijk hergebruikt. Op
het erf is nu een lange muur aanwezig, stukken uit deze
muur kunnen worden opgenomen in de gevels van de
nieuwe woningen. Vrijkomend puin kan hergebruikt
worden voor de aanleg van het struinpad.
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Principe profiel A-A1

Heilweg

aarden wal

bestaande sloot
met rietkraag

afgraven oever tot
natuurlijke oever 1:10 m.

struinpad

wal met elzen en wilgen als
erfafscheiding, 2.50 m breed
en ca. 1.00 m hoog.

Principe profiel B-B1

verlengde Trompetstraat

woning + tuin

langsparkeerplaatsen met
boomvakken, 2.50 m

rijloper uitwaaierend richting
greppels, circa 5.00 m
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verlengen trottoir
Trompetstraat, 1.80 m

tuin + woning

Zones hoofdgebouw en zones voor bijgebouwen

Nummering van de kavels tbv kavelpaspoorten

Zone bijgebouw
Deelgebied Noord

Deelgebied Zuid

Zone hoofdgebouw

3

algemene beeldkwaliteiteisen

Architectuur
• Het plan vormt de rand van Duiven en de overgang
naar het landelijk gebied. De massa opbouw en
architectuur van de woningen geeft mede vorm
aan deze overgang.
• Het ‘landelijke’ komt tot uiting in de eenvoudige
rechthoekige footprint van de woning, het gebruik
van een zadeldak, de lage goot en het kleur- en
materiaalgebruik.
• In deelgebied ‘Noord’ is sprake van individuele
woningbouw. Dat wil zeggen dat iedere woning
zijn eigen ontwerp en uitstraling heeft. Er is dan
ook sprake van verscheidenheid in materiaal- en
kleurgebruik en vormgeving. De eenheid komt
voort uit het gebruiken van dezelfde kapvorm (het
zadeldak), het materiaal- en kleurgebruik van de
kap en een wit accent in de gevel.

Hoofdvorm
• Het hoofdgebouw heeft in basis een eenvoudige,
rechthoekige footprint.

• De kapvorm is een zadeldak. Het dakvlak is lang en
groot en een beeldbepalend element.
• Een samengesteld zadeldak is ook mogelijk, mits
de hoofdnokrichting overheersend is. De aanbouw
is ondergeschikt en de nokhoogte ligt minimaal 1
meter lager dan de nokhoogte van de nok in de
heersende richting.
• In deelgebied ‘Noord’ is sprake van een
overgang van de bestaande bebouwing en
bebouwingshoogte naar de nieuw te ontwikkelen
woningen. De woningen in ‘Noord’ hebben een
goothoogte van 1,5 bouwlaag (ca. 4,5 meter).

Detaillering
• Voor de gevels geldt dat baksteen het
basismateriaal is. Aanvullend kan gebruikt worden
gemaakt van houten delen (wit of gedekte tinten)
of wit stucwerk.
• De kleur van de baksteen is een aardetint zoals
rood, bruin, brons.
• Iedere woning heeft een wit geveldeel, als contrast

DEE
LGE
NO BIED
OR
D

• In deelgebied ‘Noord’ wordt een gebakken, niet
glimmende antracietkleurige pan als dakbedekking
gebruikt.

Aan-, uit- en bijgebouwen en dakkapellen
• Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikte elementen
aan het hoofdgebouw.
• Bijgebouwen zijn voorzien van een kap.
• De maximale goothoogte voor bijgebouwen is 3,0
meter. De maximale nokhoogte 6,0 meter
• Bijgebouwen vallen binnen de zone bijgebouwen.
• Bijgebouwen staan minimaal 6 meter achter de
voorgevel aan straatzijde.
• Het dakvlak oogt relatief gesloten. Het wensbeeld
hierbij is dat eventuele dakkapellen in het naar de
openbare weg gerichte dakvlak ondergeschikt zijn
en dat het beeld van een ononderbroken dakvlak
hier overheerst. Dakkapellen worden bij voorkeur
aan de achterzijde gerealiseerd.

met de donkere tint van het baksteen en als
overgang van de bestaande woonwijk (met witte
gevels) naar het buitengebied.
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Sfeerbeelden

Erfafscheidingen en overgang privé-openbaar

Bestaande greppel
Interne greppel

Aarden wal
Riet/ruigte en wadi

Aarden wal

Riet/ruigte en wadi
Centrale erf, met
groene brink
Vogelbosje

Bestaande sloot
Fruitboomgaard met hagen
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Kleurgebruik gevel

Erfafscheidingen/overgangen privéopenbaar
• De noordelijke perceelgrenzen worden gevormd
door de bestaande watergang met een flauwe
zuidoever met rietkragen, gecombineerd met
wilgen-, elzenstruweel.
• De interne perceelgrenzen worden gevormd
door smalle greppels van circa 1 meter breed
met rietoevers. Dit in combinatie met wilgen-,
elzenstruweel of vergelijkbaar, mits passend in
het landschap bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn,
waterwilg, grauwe wilg.
• De exploitant zal de aanleg van de beplanting
op de perceelgrenzen (rietkragen, wilgenen/of elzenstruweel) stimuleren en er wordt
een boeteclausule in de koopovereenkomst
opgenomen om naleving te waarborgen.
• De zuidelijke perceelgrenzen worden gevormd
door een aarden wal van circa 1 meter hoog. Deze
wal, voorzien van een bloemrijk grasmengsel
wordt eveneens aangeplant met wilgen en elzen
aangevuld met meidoorn, sleedoorn en grauwe
wilg.

• Het is niet wenselijk schuttingen of gebouwde
erfafscheidingen toe te passen.
• De overgangszone tussen de aardenwal en de Heilweg
bestaat uit riet langs de oever en ruigte. Hierin is
een struinpad aangelegd van vrijkomend puin vanuit
deelgebied zuid. Het struinpad voegt kwaliteit toe aan
het plan en zorgt ervoor dat bewoners een ommetje
kunnen maken in de wijk. Binnen deze zone is ook de
centrale wadi (met riet en ruigte) gelegen en bestaat het
struweel uit meidoorn, sleedoorn, grauwe wilg, waterwilg
en els en wilg als boomvormers.

Parkeren
• Voor vrijstaande woningen hanteert de gemeente Duiven
een parkeernorm van 1,7 parkeerplaats per woning,
waarvan 1 parkeerplaats op eigen terrein. Derhalve moet
0,7 parkeerplaats worden gerealiseerd in de openbare
ruimte. Dit houdt in dat voor 10 woningen 17 p.p.
gerealiseerd moeten worden, waarvan 10 p.p. op eigen
terrein en 7 p.p. in de openbare ruimte. Iedere straat
in het plan voorziet in 3 informele langsparkeerplaatsen
op een rabatstrook tussen de bomen. In totaal dus 9
parkeerplaatsen in de openbare ruimte. In de openbare
ruimte is voldoende overloopruimte in het plan aanwezig.
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Nokrichting

Zone hoofdgebouw

Zone bijgebouw

Kavel 1

Kavel 2

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De belangrijkste oriëntatie richting is richting de
Tubastraat.
• De nokrichting is parallel aan de Tubastraat.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 10 meter.

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De oriëntatie van de woning is dubbelzijdig: naar
Tubastraat en Heilweg. Dit wil zeggen dat er twee
representatieve gevels zijn.
• De hoofdnokrichting is parallel aan de Heilweg.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 9 meter.

4
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kavelpaspoorten

Kavel 3

Kavel 4

Kavel 5

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De belangrijkste oriëntatie richting is richting de
Trompetstraat.
• De nokrichting is haaks of parallel op de
Trompetstraat.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 10 meter.

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De oriëntatie van de woning is dubbelzijdig: naar
Trompetstraat en Heilweg. Dit wil zeggen dat er
twee representatieve gevels zijn.
• De hoofdnokrichting is haaks op de Heilweg.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 9 meter.

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De belangrijkste oriëntatie richting is richting de
Trompetstraat.
• De nokrichting is haaks of parallel op de
Trompetstraat.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 10 meter.
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Nokrichting

Zone hoofdgebouw

Zone bijgebouw

Kavel 6

Kavel 7

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De oriëntatie van de woning is dubbelzijdig: naar
Piccolostraat en Heilweg. Dit wil zeggen dat er
twee representatieve gevels zijn.
• De hoofdnokrichting is parallel aan de Heilweg.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 9 meter.

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De belangrijkste oriëntatie richting is richting de
Piccolostraat.
• De nokrichting is parallel aan de Piccolostraat.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 10 meter.
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Kavel 8

Kavel 9

Kavel 10

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De belangrijkste oriëntatie richting is richting de
Piccolostraat.
• De nokrichting is haaks of parallel op de
Piccolostraat.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 10 meter.

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De oriëntatie van de woning is dubbelzijdig: naar
Piccolostraat en Heilweg. Dit wil zeggen dat er
twee representatieve gevels zijn.
• De hoofdnokrichting is haaks op de Heilweg.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 9 meter.

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 120 m2, bijgebouwen maximaal 60 m2.
• De oriëntatie van de woning is dubbelzijdig: naar
Saxofoonstraat en Heilweg. Dit wil zeggen dat er
twee representatieve gevels zijn.
• De hoofdnokrichting is parallel aan de Heilweg.
• De maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale
nokhoogte 10 meter.
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Nummering van de kavels tbv kavelpaspoorten

Voorbeelden van bijgebouwen

Principe van de meerkapper

Deelgebied Noord

bijgeb

ouw

wonin
g

Principe van hoofd- en bijgebouw in één volume

uw

bijgebo
woning

Deelgebied Zuid
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algemene beeldkwaliteiteisen
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Architectuur

Hoofdvorm

Aan-, uit- en bijgebouwen en dakkapellen

• Deelgebied ‘Zuid’ ligt tegen de rand van Duiven
maar hoort in zijn verschijningsvorm bij het
buitengebied.
• In deelgebied ‘Zuid’ is sprake van een erf en
een ensemble van gebouwen. De architectuur
van de twee nieuw te bouwen woningen wordt
op elkaar afgestemd en staat ook in relatie
tot de verschijningsvorm van de bestaande
bedrijfswoning.
• In deelgebied ‘Zuid’ is sprake van een hiërarchie,
de nieuw te bouwen woningen verwijzen naar
de voormalige stallen en schuren. De bestaande
woning (kavel 11) blijft, ook bij eventuele sloop en
nieuwbouw, het hoofdgebouw in de hiërarchie.
Die status wordt bevestigd door zijn positie aan
de weg, door de (burgelijke) architectuur en door
de massaverhoudingen. De woning heeft twee
bouwlagen plus een kap, in tegenstelling tot kavels
12 en 13 die één bouwlaag met een kap groot zijn.
• De nieuw te bouwen woningen (kavel 12 en 13)

• Het hoofdgebouw heeft in basis een eenvoudige,
rechthoekige footprint.
• De kapvorm is een zadeldak. Het dakvlak is lang en
groot en een beeldbepalend element.

• Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikte elementen
aan het hoofdgebouw.
• Bijgebouwen zijn voorzien van een kap.
• De maximale goothoogte voor bijgebouwen is
3,0 meter. De maximale nokhoogte 6,0 meter,
tenzij bijgebouw en hoofdgebouw in één volume
zitten dan kan de nokhoogte van het hoofdvolume
worden aangehouden.
• Bijgebouwen vallen binnen de zone bijgebouwen.
• Een bijgebouw kan op verschillende manieren
gerealiseerd worden (zie afbeelding op pag. 20):
• Minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
erfzijde.
• Aansluitend aan het hoofdvolume, verbonden
door één zadeldak. Hierdoor ontstaat een groot
volume met grote footprint dat verwijst naar de
grootte van de stallen.
• Als meerkapper, waarbij het bijgebouw in
dezelfde rooilijn als het hoofdgebouw aan het
erf staat. Er staan twee volumes naast elkaar,

kenmerken zich door een eenvoudige hoofdmassa
(rechthoekig in basis) en ingetogen vormgeving en
kleurgebruik.

Detaillering
• Voor de gevels wordt gekozen voor baksteen en/of
houten geveldelen.
• De kleur van de gevel is een aardetint zoals zwart,
rood, bruin, brons.
• In deelgebied ‘Zuid’ kan een gebakken,
niet glimmende antracietkleurige pan als
dakbedekking. Voor kavels 12 en 13 zijn ook
andere (hoogwaardige) materialen mogelijk die
refereren aan de stallenbouw, denk aan zink.
Op kavel 11 mag ook riet toegepast worden als
dakbedekking.

de nokken parallel aan elkaar. De gevel van het
bijgebouw verdient dan extra aandacht.
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Sfeerbeelden ‘schuurwoningen’

Erfafscheidingen en overgang privé-openbaar

Bestaande greppel
Interne greppel

Aarden wal
Riet/ruigte en wadi

Aarden wal

Riet/ruigte en wadi
Centrale erf, met
groene brink
Vogelbosje

Bestaande sloot
Fruitboomgaard met hagen
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Erfafscheidingen/overgangen privéopenbaar
• De perceelgrenzen op het erf worden gevormd
door aan de noordzijde, een aarden wal van circa
1 meter hoog. De wal, voorzien van een bloemrijk
grasmengsel wordt aangeplant met wilgen en
elzen aangevuld met meidoorn, sleedoorn en
grauwe wilg.
• De oostzijde wordt gevormd door een bestaande
watergang begeleid door een rij populieren welke
doorloopt tot in het noordelijk plandeel.
• De zuidzijde van de percelen bestaat uit open
grasland en fruitboomgaarden met oude
hoogstamsoorten zoals appel, peer, pruim of
kers. De boomgaard wordt omzoomd door een
meidoornhaag.
• De hoekpunten van het erf zijn voorzien van
vogelbosjes bestaande uit wilg, els, es aangevuld
met krentenboompje, hazelaar, meidoorn,

• De centrale brink vormt een groen element te
midden van de verharding van het erf. Twee fraaie
solitaire kastanjebomen complementeren het
beeld.
• Ieder perceel aan het erf is vergezeld van een
fruitboomgaard met meidoornhaag en vogelbosjes
in de hoekpunten van het erf. Dit opgaande groen
zorgt voor de inbedding in het landschap en geeft
privacy.
• Hoge schuttingen of gebouwde erfafscheidingen
zijn niet toegestaan.

Parkeren
• Parkeren gebeurt op eigen perceel. Daarnaast is er
voldoende parkeerruimte op het gezamenlijke erf.

gelderse roos, vlier, sleedoorn en wilde kers.
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Zone hoofdgebouw

Zone bijgebouw
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kavelpaspoorten

Kavel 11

Kavel 12

Kavel 13

• Kavel 11 betreft de bestaande bedrijfswoning.
Deze blijft (voorlopig) behouden.
• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen
en minimaal 6 meter achter de voorgevel aan
straatzijde.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 175 m2, bijgebouwen maximaal 75 m2.
• Het hoofdgebouw staat op of vlak aan het erf. De
maximale afstand tot het erf is 8 meter.
• De oriëntatie van de woning is naar het erf.
• De hoofdnokrichting is haaks of parallel op het erf.
• De maximale goothoogte is 6,0 meter, maximale
nokhoogte 11,0 meter.

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in
de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 175 m2, bijgebouwen maximaal 75 m2.
• Het hoofdgebouw staat op of vlak aan het erf. De
maximale afstand tot het erf is 8 meter.
• De oriëntatie van de woning is naar het erf.
• De hoofdnokrichting is haaks of parallel op het erf.
• De maximale goothoogte is 4,0 meter, maximale
nokhoogte 11,0 meter.

• Het hoofdgebouw kan gebouwd worden binnen de
in de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het bijgebouw kan gebouwd worden binnen de in
de begeleidende tekening aangegeven grenzen.
• Het hoofdgebouw heeft een footprint van
maximaal 175 m2, bijgebouwen maximaal 75 m2.
• Het hoofdgebouw staat op of vlak aan het erf. De
maximale afstand tot het erf is 8 meter.
• De oriëntatie van de woning is naar het erf.
• De hoofdnokrichting is haaks of parallel op het erf.
• De maximale goothoogte is 4,0 meter, maximale
nokhoogte 11,0 meter.
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Agrarische inrit

De te verplaatsen inrit ten
noorden van de Heilweg komt
direct tegenover de inrit van
de Heilweg 3a te liggen. De
bestaande sloot in combinatie
met aan te planten wilgen- en
elzenstruweel (of lage wal)
zorgt voor een natuurlijke
afscheiding richting bestaande
bebouwing.

Groenplan
Schaal 1:1000

*
Groen

bijlage: groenplan
Groen

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14
1. gemaaid gras
2. ontwikkeling van rietzones langs sloot en
greppels en ontwikkeling van ruigte door
extensief beheer
3. aan te leggen aarden wal met taluds van 1:1 of
1:2 met gras en wilg- en elzenstruweel tot circa
0,5 m. - 1,0 m.
4. sloot met rietontwikkeling
5. sloot/greppel met rietontwikkeling

15
16
17
18

8. handhaven bestaande bomen (noot)
9. handhaven bestaande bomen (es)
10. aanvullen bestaande bomen (es), 2 stuks
11. aan te planten nieuwe bomen (eik), 12 stuks
12. aan te planten nieuwe bomen (es), 10 stuks
13. aan te planten nieuwe bomen (kastanje), 2 stuks en
meidoornhaag, 5 stuks per m1.
14. aan te planten nieuwe bomen (knotwilg), 16 stuks
15. aan te planten wilg- en elzenstruweel of
vergelijkbaar, mits passend in het landschap,
bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn, waterwilg,
grauwe wilg. Aan te planten als bosplantsoen.
16. aan te planten fruitbomen, appel, peer, pruim,
kers of walnoot (aantal nader te bepalen) met
meidoornhaag (5 stuks per m1.) rondom
17. aan te planten bosplantsoen: wilg, els, es,
krentenboompje, hazelaar, meidoorn, gelderse roos,
vlier en sleedoorn, plantverband 1,5 m. * 1,5 m.
gemengd, wildverband
18. handhaven bestaande heesterrand

6. greppel met rietontwikkeling
7. wadi met ruigte (extensief beheer), verlagen tot
circa 0,5 m. onder maaiveld, met overstort in
sloot
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Heilweg 3, Duiven
Regels
Heilweg 3, Duiven
Plan:
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0226.BPDUIVENZUID006-VS01
•
•
•
•

Toelichting
Bijlagen bij toelichting
Regels
Vaststellingsbesluit

•
•
•

Begin
Vorige
Volgende

•

Omhoog

Regels
•

•

•

•

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
o Artikel 1 Begrippen
o Artikel 2 Wijze van meten
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
o Artikel 3 Agrarisch
o Artikel 4 Groen
o Artikel 5 Tuin
o Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
o Artikel 7 Water
o Artikel 8 Wonen
Hoofdstuk 3 Algemene regels
o Artikel 9 Anti-dubbeltelregel
o Artikel 10 Algemene gebruiksregels
o Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
o Artikel 12 Algemene wijzigingsregels
o Artikel 13 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
o Artikel 14 Overige regels
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
o Artikel 15 Overgangsrecht
o Artikel 16 Slotregel

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Heilweg 3 Duiven met identificatienummer
NL.IMRO.0226.BPDUIVENZUID006-VS01 van de gemeente Duiven;
1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
1.3 de verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen
digitale ruimtelijk informatie met code NL.IMRO.0226.BPDUIVENZUID006VS01;
1.4 aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw
waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden
van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw;
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 aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7 aan huis verbonden bedrijf

een bedrijf dat in een (gedeelte van) een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht
op het vervaardigen van producten en/of het leveren van diensten, door de
gebruik(st)er van de woning, en dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of
meldingplichtig is;
1.8 aan huis gebonden beroep

een dienstverlenend beroep op zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch,
ontwerptechnisch of kunstzinnig gebied, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend
door de gebruik(st)er, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de
woonfunctie in overeenstemming is;
1.9 agrarisch bedrijf

een niet-industrieel bedrijf dat is gericht op het leveren van dieren, goederen en
diensten aan agrarische bedrijven dan wel op het verwerken of opslaan van dieren
en goederen, die afkomstig zijn van agrarische bedrijven;
1.10 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.11 bebouwingspercentage

een in de regels aangegeven percentage, dat het deel van het op de verbeelding
aangegeven bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag worden bebouwd, tenzij in de
regels anders is bepaald;
1.12 bestaand
•

•

a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding
van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd
krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen;
b. bij gebruik: het gebruik dat op het moment van inwerkingtreding van het
plan bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald;

1.13 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en
met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;
1.14 bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.15 bouwen

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

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de
begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
1.17 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn
toegelaten;
1.18 bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de
aarde is verbonden;
1.19 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen
kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.20 eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;
1.21 extensief recreatief medegebruik

recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen,
zwemmen en vissen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte;
1.22 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
1.23 gebruiken

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;
1.24 grondgebonden agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf waarvan de bedrijfsvoering volledig of nagenoeg volledig is
gericht op het gebruik maken van grond als productiemiddel;
1.25 grondgebonden veehouderij

een agrarisch bedrijf dat uitsluitend of overwegend is gericht op:
•
•

a. het houden van vee, waarbij het gebruik van agrarische grond
noodzakelijk is voor het functioneren ervan;
b. het fokken van paarden en/of pony's;

1.26 hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en,
indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die
bestemming het belangrijkst is;
1.27 mantelzorg

het bieden van zorg in een woning aan een ieder die hulpbehoevend is op het
fysieke, psychische en/of sociale vlak waarbij de woning in overwegende mate de
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met
de woonfunctie in overeenstemming is;
1.28 normaal onderhoud, gebruik en beheer

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat
het voortbestaan van deze objecten op tenminste het bestaande kwaliteitsniveau
wordt bereikt;
1.29 omgevingsvergunning

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;
1.30 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en
duurzaam met de aarde is verbonden;
1.31 overkapping

een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting
van het woongenot van het gebouw of de standplaats en dat, voor zover gebouwd
vóór (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, geen tot de constructie zelf
behorende wanden heeft en, voor zover gebouwd achter (het verlengde van) de
voorgevel van een gebouw, maximaal drie wanden heeft waarvan maximaal twee
tot de constructie behoren;
1.32 pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief
zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en
betreedbaar en afsluitbaar is;
1.33 peil
•

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

•

•

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de hoogte van het (afgewerkte) terrein ter hoogte van die
hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter
plaatse van het meest nabij gelegen punt waar het water grenst aan het vaste
land;

1.34 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een
ander tegen vergoeding;
1.35 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of
vertoningen van erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder
geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet
in combinatie met elkaar;
1.36 uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw;
1.37 uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;
1.38 uitwerking

een uitwerking als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke
ordening;
1.39 voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft
met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die op het moment van
terinzagelegging van het ontwerp van het plan kennelijk als zodanig diende te
worden aangemerkt;
1.40 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke
ordening;

1.41 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één
afzonderlijk huishouden.
Artikel 2 Wijze van meten
2.1

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens
tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het
bouwwerk, waar die afstand het kortst is;
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig
bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
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;
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;
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;
de oppervlakte van een overkapping
tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse
van de overkapping.
2.2

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen,
ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels,
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding
van bouwgrenzen niet meer dan 1,5 m bedraagt.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Agrarisch
3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
•
•
•
•
•

a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf of grondgebonden
veehouderij;
b. agrarisch natuurbeheer;
c. extensief recreatief medegebruik;
d. onverharde paden;
e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.
3.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m.
Artikel 4 Groen
4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
•
•
•

a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
b. water, waterberging en waterhuishoudkundige doeleinden;
c. paden, speelvoorzieningen;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen,
parkeervoorzieningen en onbebouwde gronden, en met inachtneming van de keur
van het waterschap.
4.2 Bouwregels

4.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.
4.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:
•
•

a. lichtmasten 6 m;
b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.

4.3 Specifieke gebruiksregels

De inrichting van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'waterberging' mag niet
zodanig worden gewijzigd dat op (een gedeelte van) die gronden waterberging niet
langer mogelijk is.
Artikel 5 Tuin
5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
•
•
•

a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen woningen;
b. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
c. een boomgaard ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin boomgaard';

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd, met uitzondering van a an- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'. Deze
voldoen aan de volgende kenmerken:
•

•

a. gezamenlijke oppervlakte per hoofdgebouw maximaal:
1. 60 m2 voor bouwpercelen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone deelgebied 1';
2. 75 m2 voor bouwpercelen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone deelgebied 2';
met dien verstande dat voor de berekening van de oppervlakte tevens de
oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen binnen
de bestemming 'Wonen' worden meegerekend;
b. goothoogte maximaal 3 m dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van
het hoofdgebouw + 0,25 m;

•

c. bouwhoogte maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd
met 1 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen
en maximaal 6 m.

5.2.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.1 mogen tevens uitbouwen in de vorm
van erkers tot vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden
gebouwd, mits:
•
•
•

•

a. de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt;
b. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden
minimaal 2,5 m bedraagt;
c. voor zover de erker wordt gebouwd tegen de voorgevel van het
hoofdgebouw de breedte maximaal 2/3 van de breedte van die gevel
bedraagt;
d. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste
bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m.

5.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:
•
•
•

a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het
hoofdgebouw 1 m;
b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van
het hoofdgebouw 2 m;
c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.

5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1
voor het bouwen van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en/of overkappingen
behorend bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, mits:
•
•
•

5.3.2

a. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder a met betrekking tot de oppervlakte van
toepassing is;
b. de goothoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste
bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m;
c. de bouwhoogte maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw -2 m
bedraagt, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen
en maximaal 6 m.

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 kan slechts worden verleend,
mits:
•
•

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en
nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
•
•
•

a. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie gericht op zowel
verblijf als de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
b. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
c. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en onbebouwde gronden.
6.2 Bouwregels
6.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.
6.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan voor de
wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 2 m
waarbij geldt dat speeltoestellen en fietsenstallingen maximaal 3 m hoog mogen
zijn.
Artikel 7 Water
7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor waterhuishoudkundige
doeleinden, waterberging en waterlopen en groenvoorzieningen, met bijbehorende
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.
7.2 Bouwregels
7.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.
7.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de
waterwegaanduiding, geleiding of tolheffing, maximaal:
•
•

a. bruggen en viaducten 8 m;
b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m.

Artikel 8 Wonen
8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
•
•
•

a. vrijstaande woningen ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';
b. aan huis verbonden beroepen;
c. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.
8.2 Bouwregels
8.2.1

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
•
•

•
•

a. gebouwd binnen het bouwvlak;
b. oppervlakte van het hoofdgebouw maximaal:
o 1. 120 m2 ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - deelgebied 1';
o 2. 175 m2 ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - deelgebied 2';
c. goothoogte maximaal ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte
(m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven goothoogte;
d. bouwhoogte maximaal ter plaatse van de aanduiding 'maximum
goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.

8.2.2

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen binnen het bouwvlak
alsmede ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd en voldoen
aan de volgende kenmerken:
•
•

a. gebouwd op het zij- en achtererf en minimaal 6 m achter (het verlengde
van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
b. gezamenlijke oppervlakte per hoofdgebouw maximaal:
1. 60 m2 voor bouwpercelen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone deelgebied 1';
2. 75 m2 voor bouwpercelen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone deelgebied 2';
met dien verstande dat voor de berekening van de oppervlakte tevens de

•
•

oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen binnen
de bestemming 'Tuin' worden meegerekend;
c. goothoogte maximaal 3 m dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van
het hoofdgebouw + 0,25 m;
d. bouwhoogte maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd
met 1 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen
en maximaal 6 m.

8.2.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2.2 onder a, c en d mogen uitbouwen in
de vorm van erkers tot vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw
worden gebouwd, mits:
•
•
•

•

a. de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt;
b. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden
minimaal 2,5 m bedraagt;
c. voor zover de erker wordt gebouwd tegen de voorgevel van het
hoofdgebouw de breedte maximaal 2/3 van de breedte van die gevel
bedraagt;
d. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste
bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m.

8.2.4

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal:
•
•
•
•

a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het
hoofdgebouw 1 m;
b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van
het hoofdgebouw 2 m;
c. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m;
d. waarbij geldt dat speeltoestellen zijn toegestaan tot 3 m.

8.3 Afwijken van de bouwregels
8.3.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.2.2
onder b voor het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte van aan- en
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot maximaal 90 m2 .
8.3.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.3.1 kan slechts worden verleend,
mits:

•
•

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en
nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.

8.4 Afwijken van de gebruiksregels
8.4.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.1
voor het toestaan van een aan huis verbonden bedrijf mits:
•
•

•
•

a. de oppervlakte maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de gebouwen
bedraagt tot een maximum van 45 m2;
b. er geen sprake is van een duurzame ontwrichting van de bestaande
distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de
verzorgingsstructuur;
c. het geen bedrijfsactiviteiten betreft die normaliter in een winkelcentrum of
een winkelstraat worden uitgeoefend;
d. er geen detailhandel plaatsvindt behalve als ondergeschikte nevenactiviteit
bij de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf.

8.4.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.4.1 kan slechts worden verleend,
mits:
•
•
•

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en
nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad;
c. een ruimtelijke uitstraling wordt behouden, die met de woonfunctie in
overeenstemming is.

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 9 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.
Artikel 10 Algemene gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in elk geval verstaan:
•

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of
afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de
bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

•

•

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer
aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met
uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming
gerichte gebruik en onderhoud;
c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel
ten behoeve van prostitutie.

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
11.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
•

•

•

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten en oppervlaktematen,
waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de
goothoogten, bouwhoogten en oppervlaktematen;
b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een
overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in
verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig
gebruik van de gronden en/of de bebouwing;
c. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 m.

11.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.1 kan slechts worden verleend,
mits:
•
•

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en
nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet
onevenredig worden geschaad.

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het
aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van
bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
•
•

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en
nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen
niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 13 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De regels van de bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van
de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

a. de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van de stedenbouwkundige
bepalingen;
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse
hoofdtransportleidingen;
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
f. de ruimte tussen bouwwerken.

Artikel 14 Overige regels

van toepassing verklaring archeologie
Het bestemmingsplan Archeologie zoals vastgesteld door de gemeenteraad
d.d. 31 mei 2010 met plan-ID NL.IMRO.0226.BPARCHEOLOGIE001-VS01 blijft
van toepassing op het plangebied van dit bestemmingsplan.
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 15 Overgangsrecht
15.1 Overgangsrecht bouwwerken
15.1.1 Algemeen

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,
•
•

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. 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.

15.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 15.1.1 een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in artikel 15.1.1 met maximaal 10%.
15.1.3 Uitzondering

Artikel 15.1.1 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.
15.2 Overgangsrecht gebruik
15.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan/inpassingsplan en hiermee in strijd is,
mag worden voortgezet.
15.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel
15.2.1, 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.
15.2.3 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 15.2.1, 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.
15.2.4 Uitzondering

Artikel 15.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.
Artikel 16 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Heilweg 3,
Duiven'.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2014.

