
HOOFDSTUK III BESTEMMINGEN 

Paragraaf 1 Wonen 

Artikel 4 Doeleinden 
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De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende 
verklaring als Wonen aangewezen gronden zijn bestemd 
voor wonen. 
Daar waar op de plankaart de aanduiding ecozone (onbebom-1d) 
is opgenomen is geen bebouwing toegestaan en dienen de 
tuinen ecologisch ingericht te worden. 
Daar waar op de plankaart de aanduiding min. m2 kavel 
oppervlakte ( -, a, of b) is aangegeven is een minimale 
kaveloppervlakte van resp. 100, 550 en 400 m2 verplicht. 

Artikel 5 Toegestane bou�n;érken 

Op en in de gronden bestemd voor wonen, w�çen uitsluitend 
worden gebouwd: \-:oningen, aanbouwen en bijgebouwen en bij 
één en ander behorende andere bouwwerken. 

Artikel 6 Bouwen 

Voor het bouwen van woningen, aanbouwen, bijgebouwen en bij 
een en ander behorende andere bouw��erken gelden de volgende 
eisen: 

nieuwbouw van woningen 
a� het totaal aantal woningen in het plangebied mag niet 

minder bedragen dan 134 en niet meer dan 218; 
b. van woningen mogen het minimum en maximuïn aantal, per

bestemmingsvlak voor wonen, het aantal aaneen te bouwen
.woningen, de goothoogte en èe hoogte niet meer bedragen
dan op de plankaart is aangegeven;

c. de voorgevel van een woning mag uitsluitend worden
gebouwd in een op de plankaart als aanduiding aangegeven
voorgevellijn, óf, vanaf de weg gezien, evenwijdig
achter óf onder een hoek van ten hoogste 45 ° ten
opzichte van die lijn;

d. een deel van de woning mag in de vorm van een erker vóór
de voorgevellijn worden gebouwd, indien:
- de overschrijding ten hoogste 1.50 m bedraagt;
--· het totale oppervlak wordt beperkt tot max. 7. 50 m2 i
- een goot- en nokhoogte van respectievelijk max. 3
meter en 4.50 rr.eter wordt aangehouden;

e. de afstand van elke woning tot de zijdelingse
perceelsgrens �ag niet minder dan 3 m beàragen;

f. een deel van de vrijstaande woning mag tot aan de
zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, indien:

aan één zijde van de woning een onbebouwde strook van 
tenminste 3 meter tot de zijdelingse perceelsgrens 
blijft gehandhaafd; 
vanaf de weg gezien op 9 meter achter het verlengde 
van de voorgevel wordt gebouwd; 
de goothoogte en de hoogte binnen de strook van 3 rn 
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tot de zijdelingse perceelsgrens niet meer bedragen 
dan respectievelijk 3 m en 4,5 m. 
niet pinnen àrie meter vanaf de grens met de 
bestemmingen verblijfsdoeleinden, groenvoorziening of 
water wordt gebouwà en niet binnen de zone die is 
aangeduid met ecozone (onbebou1-1d}. 

g. de afstand van een woning tot àe achtergrens van de bij
die woning behorende gronden mag niet minder dan 8 m
beàragen;

Uitbreiding van woningen na nieuwbouw en uitbreiding van 
bestaande woningen 
h. een aanbouw mag uitsluitend achter het verlengde van de

voorgevel van de bestaanàe woning en met inachtneming
van het bepaalde in sub e en f worden gebouwd;

i. aanbouwen mogen vóór het verlengde van de voorgevel van
de betreffende woning en/of voor een op de plankaart als
aanàuiding voorgevellijn woràen gebouwd, indien:

·- de overschrijding ten hoogste 1.50 rn bedraagt;
- het totale oppervlak wordt beperkt tot max. 7.50 m 2 ; 

j_. de àiepte van een aanbouw aan de achtergevel van een 
twee onder één kap woning mag niet meer dan 3 m

bedragen, àe diepte van een aanbouw aan een vrijstaande 
woning niet meer dan 5 m bedragen, mits wordt voldaan 
aan het bepaalde in sub g; 

k. de goothoogte en de hoogte van aanbouwen mogen bij zowel
twee onder één kap woninsen áls vrijstaande woningen
niet meer bedragen dan de goothoogte en de hoogte van
die woningen, met uitzondering van de goothoogte en de
hoogte van de aanbouwen zoals bedoeld in sub f welke
niet meer dan respectievelijk 3 m en 4.50 m mogen
bedragen;

bijgebouwen en andere bouwwerken 
1. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op ten

minste 3 m achter het verlengde van àe voorgevel van de
woning waarbij deze behoren;

m. bijgebouwen kunnen in het verlengde van de voorgevel van
de betreffende woning �orden geplaatst indien:
- een afstand van 3 m tot de zijdelingse erfgrens wordt
aanç-ehouden;
- het bijgebouw onderdeel uitmaakt van de hoofdmassa/
hoofàbebouwing;
- de afstand van de voorerfgrens tot het bijgebouw in
ieder geval 6 meter beèraagt in geval het een garage
betreft;

n. de afstand van elk bijgebouw tot de zijdelingse
perceelsgrens mag niet minàer dan 3 m beàragen;

o. bijç-ebouwen mogen tot aan de zijdelingse perceelsgrens
\•mrèen gebouwd, indien aan één zijde van àe wpning een
onbebouwde strook van tenminste 3 meter tot de
zijèeling_se perceelsgrens blijft gehandhaafd;

p. de gezamenlijke oppervlakte van bij een woning behorende
bijgebouwen, een praktijkruimte daarbij niet
meegerekend,
1. mag niet meer bedragen dan 50\ van de oppervlakte van
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de bij die woning behorende gronden, voorzover 
gelegen achter de voorgevel van de woning en het 
verlengde daarvan, de gronden onder de woning niet 
meegerekend; 

2. mag ondanks het bepaalde in 1 in ieder geval 20 m 2 , 

bedragen.- De max. toegestane oppervlakte is 60 rn2 ; 

q. de goothoogte en hoogte van bijgebouwen en andere
bouwwerken mogen niet meer bedragen dan daarbij hierna
is aangegeven:

bouwwerken 

bijgebouwen: 
erfscheidingen voor de voorgevel 
yan een woning en het verlengde 
daarvan: 
overige erfafscheidingen: 
overige andere bou�nverken, geen 
vlaggernasten en antennes zijnde: 

max. 
goothoogte 

3 m 

max. 
hoogte 

4.50 m 

l m
2 m 

1.50 m 

r. De onder sub q genoemde "bijgebouwen" en "overige
erfafscheidingen" mogen niet binnen drie meter vanaf de
grens met de bestemmingen verblijfsdoeleinden,
groenvoorziening of water gebouwà worden en niet binnen
de zone die is aangeduid met ecozone (onbebouwd).

Artikel 7 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te 
stellen ten aanzien van de situering en hoogte van bij 
woningen behorende bom.··werken, die op gronden als bedoeld 
bij de bestemming wonen, hetzij in de zijdelingse 
perceelsgrens, hetzij binnen een afstand van 2 m daarvan 
worden gebouwd, ten einde te voorkomen dat die bouwwerken 
onevenredige beschaduwing teweeg brengen aan aangrenzende 
gronèen. Naàere eisen mogen alleen worden gesteld ten 
aanzien van bouwwerken waarvan de hoogte meer dan 2 rn 
bedraagt. 

Artikel 8 Vrijstellingen 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te
verlenen van het bepaalde in artikel 5, ten behoeve van
het bouwen van een praktijkruimte als gebouw bij een
woning.
Voor het bouwen gelden de volgende eisen:
a. de oppervlakte van een praktijkruimte mag niet meer

dan 60 m 2 bedragen;
b. de goothoogte van een praktijkruimte mag niet meer

dan 3 m en de hoogte niet meer dan 4.50 m bedragen;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de bij die woning

behorende praktijkruimte inclusief bijgebouwen, mag
niet meer bedragen dan 50\ van de oppervlakte van àe










