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1 INLEIDENDE BEPALINGEN 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 
 
1.1 het plan: 

het bestemmingsplan Kranenburg van de gemeente Zwolle, zoals aangegeven 
op de plankaart; 

 
1.2 de plankaart: 

de plankaart van het bestemmingsplan Kranenburg, bestaande uit de kaart met 
tekeningnummer SL0415 met bijbehorende verklaring, waarop de 
bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven; 

 
1.3 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; 

 
1.4 aan huis verbonden beroep: 

een dienstverlenend beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
cosmetisch, kunstzinnig of hiermee gelijk te stellen gebied, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 
met de woonfunctie in overeenstemming is; 

 
1.5 archeologische monumenten: 

terreinen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige vóór tenminste 
50 jaar vervaardigde zaken, welke van algemeen belang zijn wegens hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische 
waarde; 

 
1.6 bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
 
1.7 bebouwingspercentage: 

indien het percentage een bestemmingsvlak betreft: 
de verhouding tussen de oppervlakte van het te bebouwen terreingedeelte en 
de totale oppervlakte van het bestemmingsvlak; 
indien het percentage een bouwperceel betreft: 
een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel, dat 
ten hoogste mag worden bebouwd; 
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dit percentage wordt slechts berekend over het gedeelte van het 
bestemmingsvlak of het bouwperceel, waarbinnen de bouwwerken mogen 
worden gebouwd; 

 
1.8 bedrijfswoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld 
voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de 
bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

 
1.9 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte: 

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis 
verbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende 
instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 
een daaraan vastgebouwde of er deel van uitmakende woning wordt niet 
meegeteld; 

 
1.10 bestemmingsgrens: 

een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bestemmingsvlak;  

 
1.11 bestemmingsvlak: 

een op de plankaart aangeven vlak met een zelfde bestemming 
 
1.12 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; 

 
1.13 bouwen: 

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

 
1.14 bouwgrens: 

een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak; 
 
1.15 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; 

 
1.16 bouwperceel: 

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

 
1.17 bouwperceelsgrens: 

een grens van een bouwperceel; 
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1.18 bouwvlak: 
een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, 
waarop bouwwerken zijn toegelaten; 

 
1.19 bouwwerk: 

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

 
1.20 caravan: 

een al dan niet uitklapbare aanhangwagen ingericht voor dag- en nachtverblijf 
van personen, welke met een normale snelheid over de weg mag worden 
voortbewogen; 

 
1.21 carport: 

een overdekt bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder eigen wand(en) dat 
blijkens zijn aard kennelijk is bestemd voor het stallen van een motorvoertuig; 

 
1.22 cultuurhistorische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de ten gevolge van 
een vroeger cultuur- of levenspatroon ontstane in het terrein waarneembare 
vormen van landschap, welke hetzij van waarde zijn voor de wetenschap, hetzij 
een zodanige zeldzaamheidswaarde bezitten dat het behoud van belang is te 
achten; 

 
1.23 dagrecreatie: 

recreatie in de open lucht uitsluitend gedurende een dagperiode op speciaal 
daarvoor ingerichte terreinen, zoals een wandelbos, wandelpark, strandbad, 
vis- en zwemvijvers, speel- en ligweide, speelterrein, kinderspeelplaats, 
dierenpark, volkstuinen of nutstuinen; 

 
1.24 dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 
 
1.25 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; 

 
1.26 eerste bouwlaag: 

de bouwlaag op de begane grond; 
 
1.27 erf: 

de grond deeluitmakende van een bouwperceel behorende bij één 
hoofdgebouw, waarop geen hoofdgebouw is of mag worden gebouwd 
krachtens de geldende bestemming; 

6/44

 



45 

 
Datum 1 oktober 2007 
Titel voorschriften bestemmingsplan Kranenburg 

 

 
1.28 erotisch getinte vermaaksfunctie: 

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van 
voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen 
een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal; 

 
1.29 gebouw: 

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

 
1.30 geluidsbelasting vanwege een industrieterrein: 

de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde 
plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig 
op een industrieterrein, daaronder niet begrepen het geluid van 
motorvoertuigen op de openbare weg, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder; 

 
1.31 geluidsgevoelige gebouwen: 

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere 
geluidsgevoelige functie als bedoeld in de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit 
grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden 
binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen; 

 
1.32 geluidszoneringsplichtige inrichting: 

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

 
1.33 groothandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers dan 
wel aan instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit; 

 
1.34 hoofdgebouw: 

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

 
1.35 horeca: 

de bedrijfssector gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of 
etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het bedrijfsmatig verstrekken van 
logies, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

 
1.36 horecabedrijf: 

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter 
plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één 
en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering 
van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 
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1.37 houtopstand: 
bomen, waarvan de omtrek van de stam op 1,30 meter boven het maaiveld 
gemeten meer dan 30 centimeter bedraagt, en groepen en rijen kleinere bomen 
en heesters die een min of meer aaneengesloten geheel vormen en een 
oppervlakte beslaan van niet minder dan 50 m², zoals hagen, houtwallen, 
broekbosjes, erfbeplantingen en boomgaarden; 

 
1.38 houtteelt: 

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op 
gronden die in principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe 
ontheffing is verleend van de melding- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de 
Boswet; 

 
1.39 kampeerauto: 

een voertuig ingericht voor het dag- en nachtverblijf van personen; 
 
1.40 kampeermiddel: 

a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of 

gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, 
één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen 
voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden 
of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;  

 
1.41 kelder: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer, 
waarvan de onderkant niet boven peil is gelegen; 

 
1.42 landschappelijke waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare 
deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang 
en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur; 

 
1.43 monumenten: 

alle vóór tenminste 50 jaar vervaardigde zaken, welke van algemeen belang 
zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun 
cultuurhistorische waarde; 

 
1.44 natuurwetenschappelijke waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, 
geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk 
als in onderlinge samenhang; 

 
1.45 onderbouw: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer, 
waarvan de bovenkant minder dan 1,50 meter boven peil is gelegen; 
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1.46 onderkomen: 
een voor dag- en nachtverblijf van personen of dieren geschikte constructie; 

 
1.47 openbare nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- 
en communicatievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de 
inzameling van afval; 

 
1.48 peil: 

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

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct 
aan de weg grenst: 
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van 
de bouw; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: 
het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden 
waterpeil); 

 
1.49 prostitutie: 

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

 
1.50 recreatief medegebruik: 

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de 
bestemming, waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan; 

 
1.51 reguliere bouwvergunning: 

een bouwvergunning als bedoeld in artikel 44 lid 1 van de Woningwet; 
 
1.52 scheidingslijn: 

een op de plankaart aangegeven onderbroken lijn binnen een bestemmingsvlak 
of binnen een bouwvlak met ter weerszijden daarvan verschillende 
voorschriften; 

 
1.53 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 erotisch/pornografische aard plaatsvinden; 
onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: 
een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met 
elkaar; 
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1.54 sociale veiligheid: 
de mogelijkheid om zich in een omgeving te kunnen bevinden zonder bedreigd 
te worden of het gevoel te hebben persoonlijk lastig te worden gevallen; 

 
1.55 stacaravan: 

een caravan, die als een gebouw valt aan te merken; 
 
1.56 straat- en bebouwingsbeeld: 

het beeld dat wordt opgeroepen door het samengaan van gebouwde 
elementen, beplantingselementen en onbebouwde ruimten; 

 
1.57 tent: 

een in hoofdzaak van textiel of andere daarmee vergelijkbare materialen 
vervaardigd onderkomen voor dag- en nachtverblijf dat gemakkelijk is op te 
bouwen en in te pakken; 

 
1.58 uitbouw: 

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

 
1.59 woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één 
afzonderlijk huishouden; 

 
1.60 woongebouw: 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een 
eenheid beschouwd kan worden; 

 
1.61 woonhuis: 

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of 
geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua 
uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

 
1.62 zolder: 

een gedeelte van een gebouw dat door schuine dakschilden is afgedekt en 
waarvan de borstwering niet hoger is dan 1 meter. 
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Artikel 2 Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze voorschriften 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 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 kleine bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen; 

 
2.4 de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
nederwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 
2.5 de vloeroppervlakte van een woning: 

binnenwerks op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt 
voor wonen; 

 
2.6 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, zulks met inbegrip van erkers; 

 
2.7 de horizontale diepte van een gebouw: 

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg 
toegekeerde gevel; 

 
2.8 de verticale diepte van een gebouw: 

de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane 
grondvloer; 

 
2.9 de afstand tot de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw: 

van enig punt van een bouwwerk tot de naar de weg toegekeerde gevel van dat 
gebouw. 
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Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen, als plinten, pilasters, stoeptreden, dorpels, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, antennes, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, 
balkons , dakgoten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits: 
a. de overschrijding van scheidingslijnen, aanduidingsgrenzen, bouwgrenzen dan wel 

bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,30 meter bedraagt; 
b. een erker aan een naar de weg toegekeerde gevel van een woonhuis niet breder is 

dan 3/5 deel van de betreffende gevel. 
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2 BEPALINGEN VOOR BASISBESTEMMINGEN 
 

Artikel 3 Woondoeleinden W 
 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart met “W” voor woondoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis 

verbonden beroep; 
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. opritten, parkeervoorzieningen en paden; 
 
met de daarbijbehorende: 
d. tuinen en erven; 
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
3.2 Bouwvoorschriften 
 
3.2.1 Voor het bouwen van woonhuizen gelden de volgende bepalingen: 

a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de op de 

plankaart in het bouwvlak aangegeven goothoogte bedragen; 
c. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de op de 

plankaart in het bouwvlak aangegeven bouwhoogte bedragen; 
d. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder dan 30º bedragen; 
e. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet meer dan 50º bedragen; 

 
3.2.2 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woonhuizen 

gelden de volgende bepalingen: 
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen worden gebouwd: 

1. ten behoeve van een woonhuis, zoals bergingen en garageboxen; 
2. ten behoeve van een woning, zoals serres en slaapkamers; 
3. ten behoeve van een aan huis verbonden beroep, onder de 

voorwaarde dat het gedeelte van de woning en de aan- en uitbouwen 
en de bijgebouwen, dat wordt gebruikt voor een aan huis verbonden 
beroep niet meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de 
woning tot een maximum van 50 m²; 

b. een aan- of uitbouw of een bijgebouw mag uitsluitend worden gebouwd 
binnen het bouwvlak en/of op het bijbehorende erf gelegen binnen deze 
bestemming; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de achter de naar de weg toegekeerde 
gevel(s) van het hoofdgebouw gelegen aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
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bij een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan de oppervlakte van dat 
hoofdgebouw en met inachtneming van de volgende bepalingen: 
1. indien de oppervlakte van het erf dat gelegen is achter de naar de weg 

toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw niet meer dan 160 m² 
bedraagt, dan mag de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen niet meer dan 30% van die oppervlakte bedragen tot 
een maximum van 40 m²; 

2. indien de oppervlakte van het erf dat gelegen is achter de naar de weg 
toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw meer dan 160 m² en niet 
meer dan 250 m² bedraagt, dan mag de gezamenlijke oppervlakte van 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet meer dan 25% van die 
oppervlakte bedragen tot een maximum van 50 m²; 

3. indien de oppervlakte van het erf dat gelegen is achter de naar de weg 
toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw meer dan 250 m² bedraagt, 
dan mag de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen niet meer dan 20% van die oppervlakte bedragen tot een 
maximum van 65 m²; 

d. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw mag: 
1. indien aangebouwd niet meer dan de hoogte van de bovenkant van de 

vloer van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw bedragen; 
2. indien vrijstaand niet meer dan 3 meter bedragen; 

e. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw mag niet meer 
dan 5,50 meter bedragen. 

 
3.2.3 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter 

bedragen, maar de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet 
meer dan 2 meter bedragen, indien: 
1. op het erf of het terrein reeds een gebouw staat; 
2. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter achter de naar 

de weg toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan; 

3. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter van de weg of 
het openbaar groen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 2,50 meter bedragen. 

 
3.3 Nadere eisen 
 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. een goede woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren; 
e. de sociale veiligheid; 
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f. een goede milieusituatie; 
g. de bescherming van de groenstructuur; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
3.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
 
3.4.1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 2.1 onder a van dit artikel en toestaan dat een 
hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd; 

b. het bepaalde in lid 2.1 onder b van dit artikel en toestaan dat de goothoogte 
van een hoofdgebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter; 

c. het bepaalde in lid 2.1 onder c van dit artikel en toestaan dat de 
bouwhoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 
meter; 

d. het bepaalde in lid 2.1 onder d van dit artikel en toestaan dat de dakhelling 
van een hoofdgebouw wordt verkleind dan wel dat een hoofdgebouw 
(gedeeltelijk) wordt voorzien van een plat dak; 

e. het bepaalde in lid 2.1 onder e van dit artikel en toestaan dat de dakhelling 
van een hoofdgebouw wordt vergroot; 

f. het bepaalde in lid 2.2 onder c van dit artikel en toestaan dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen bij 
een hoofdgebouw wordt vergroot met niet meer dan 10 m²; 

g. het bepaalde in lid 2.2 onder d2 van dit artikel en toestaan dat de 
goothoogte van een vrijstaand bijgebouw wordt vergroot tot niet meer dan 
3,50 meter; 

h. het bepaalde in lid 2.2 onder e van dit artikel en toestaan dat de 
bouwhoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw wordt vergroot tot 
niet meer dan 6 meter. 

 
3.4.2 De in lid 4.1 van dit artikel genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden 

verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de parkeergelegenheid; 
e. de sociale veiligheid; 
f. de milieusituatie; 
g. de groenstructuur; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
3.5 Gebruiksvoorschriften 
 
3.5.1 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken 

op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 
 
3.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 5.1 van dit 

artikel, wordt in ieder geval gerekend: 

15/44

 



45 

 
Datum 1 oktober 2007 
Titel voorschriften bestemmingsplan Kranenburg 

 

a. het gebruik van woonhuizen voor meer dan 1 woning; 
b. het gebruik van een woonhuis voor de uitoefening van een aan huis 

verbonden beroep, tenzij het gedeelte van de woning met inbegrip van de 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen dat voor de uitoefening van een aan 
huis verbonden beroep wordt gebruikt niet groter is dan 30% van de 
vloeroppervlakte van de woning tot een maximum van 50 m²; 

c. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden 
ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van 
omvang tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan; 

d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een 

seksinrichting; 
f. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats anders dan voor 

opslag ten behoeve van normaal tuinonderhoud; 
g. het gebruik van onbebouwde gronden als stallingsplaats of standplaats van 

kampeermiddelen. 
 
3.6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 
 
3.6.1 Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5.1 

van dit artikel, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 

 
3.6.2 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in 

lid 5.1 en lid 5.2 onder a van dit artikel en meerdere woningen in een woonhuis 
toestaan. 

 
3.6.3 De in lid 6.2 van dit artikel genoemde vrijstelling kan slechts worden verleend, 

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de parkeergelegenheid; 
e. de sociale veiligheid; 
f. de milieusituatie; 
g. de groenstructuur; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
3.7 Strafbepaling 
 

Overtreding van het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel wordt aangemerkt als een 
strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 4 Tuin T 
 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart met “T” voor tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor 
tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. 
 
met daaraan ondergeschikt: 
a. opritten, parkeervoorzieningen en paden; 
 
met de daarbij behorende: 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde met uitzondering van carports. 

 
4.2 Bouwvoorschriften 
 
4.2.1 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 
4.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter 

bedragen, maar de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet 
meer dan 2 meter bedragen, indien: 
1. op het erf of het terrein reeds een gebouw staat; 
2. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter achter de naar 

de weg toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan; 

3. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter van de weg of 
het openbaar groen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 2,50 meter bedragen. 

 
4.3 Nadere eisen 
 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. een goede woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren; 
e. de sociale veiligheid; 
f. een goede milieusituatie; 
g. de bescherming van de groenstructuur; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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4.4 Vrijstelling van de bebouwingsvoorschriften 
 
4.4.1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 2.1 van dit artikel en toestaan dat een op de 
aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw gedeeltelijk binnen de 
bestemming tuin wordt gebouwd; 

b. het bepaalde in lid 2.1 van dit artikel en toestaan dat een aan- of uitbouw of 
een bijgebouw behorende bij een op de aangrenzende gronden gelegen 
hoofdgebouw binnen de bestemming tuin wordt gebouwd, mits een erker 
aan een naar de weg toegekeerde gevel van een woonhuis niet breder is 
dan 3/5 deel van de betreffende gevel en horizontaal niet dieper is dan 1,30 
meter. 

 
4.4.2 De in lid 4.1 van dit artikel genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden 

verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de parkeergelegenheid; 
e. de sociale veiligheid; 
f. de milieusituatie; 
g. de groenstructuur; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
4.5 Gebruiksvoorschriften 
 
4.5.1 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken 

op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 
 
4.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 5.1 van dit 

artikel, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden voor groothandel, detailhandel of horeca; 
b. het gebruik van gronden ten behoeve van een seksinrichting; 
c. het gebruik van gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten 

behoeve van normaal tuinonderhoud; 
d. het gebruik van gronden als stallingsplaats of standplaats van 

kampeermiddelen. 
 
4.6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 

 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5.1 
van dit artikel, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 
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4.7 Strafbepaling 
 

Overtreding van het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel wordt aangemerkt als een 
strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 5  Sportdoeleinden S 
 
5.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart met “S” voor sportdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
a. sportterreinen; 
b. gebouwen ten behoeve van sportvoorzieningen, zoals een kantine; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen en paden; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. geluidwerende voorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. infrastructurele voorzieningen; 
h. groenvoorzieningen; 
i. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
5.2 Bouwvoorschriften 
 
5.2.1 Voor het bouwen van gebouwen en tribunes gelden de volgende bepalingen: 

a. het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer dan 2% 
bedragen; 

b. de goothoogte van een gebouw, dat geen tribune is, mag niet meer dan 
4,50 meter bedragen; 

c. de bouwhoogte van een gebouw en een tribune mag niet meer dan 8 meter 
bedragen; 

d. de afstand van de gebouwen tot de as van de rijksweg A28 mag niet 
minder dan 100 meter bedragen. 

 
5.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen tribunes zijnde, 

gelden de volgende bepalingen: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter 

bedragen; 
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer dan 18 

meter bedragen; 
c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen en geen 

tribunes zijnde, mag niet meer dan 10 meter bedragen. 
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5.3 Nadere eisen 
 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren; 
d. de sociale veiligheid; 
e. een goede milieusituatie; 
f. de bescherming van de groenstructuur; 
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
5.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
 
5.4.1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 2.1 onder a van dit artikel en toestaan dat het 
bebouwingspercentage wordt vergroot tot niet meer dan 4%; 

b. het bepaalde in lid 2.1 onder b van dit artikel en toestaan dat de goothoogte 
van een gebouw wordt vergroot tot niet meer dan 6 meter; 

c. het bepaalde in lid 2.1 onder c van dit artikel en toestaan dat de 
bouwhoogte van een gebouw of een tribune wordt vergroot tot niet meer 
dan 10 meter. 

 
5.4.2 De in lid 4.1 van dit artikel genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden 

verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de parkeergelegenheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f. de groenstructuur; 
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
5.5 Gebruiksvoorschriften 
 
5.5.1 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken 

op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 
 
5.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 5.1 van dit 

artikel, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor groothandel, detailhandel of 

horeca met uitzondering van het gebruik voor ondergeschikte detailhandel 
of ondergeschikte horeca ten behoeve van sportdoeleinden in of bij een 
kantine; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting. 
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5.6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 
 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5.1 
van dit artikel, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 

 
5.7 Strafbepaling 

 
Overtreding van het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel wordt aangemerkt als een 
strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 6  Maatschappelijke doeleinden begraafplaats MB 
 
6.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart met “MB” voor maatschappelijke doeleinden begraafplaats 
aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. begraafplaatsen; 
b. een crematorium; 
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische en 

landschappelijke waarde van de gronden; 
d. gebouwen ten behoeve van begraafplaatsen, een uitvaartcentrum en een 

crematorium; 
e. bedrijfswoningen; 
f. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen; 

 
met daaraan ondergeschikt: 
g. wegen en paden; 
h. parkeervoorzieningen; 
i. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst; 
j. geluidwerende voorzieningen; 
k. openbare nutsvoorzieningen; 
l. infrastructurele voorzieningen; 
m. groenvoorzieningen; 
n. water; 

 
met de daarbijbehorende: 
o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
6.2 Bouwvoorschriften 
 
6.2.1 Voor het bouwen van de in lid 1 onder d van dit artikel genoemde gebouwen 

gelden de volgende bepalingen: 
a. het bebouwingspercentage mag niet meer dan 5% bedragen; 
b. de goothoogte van een gebouw ten behoeve van een uitvaartcentrum mag 

niet meer dan 15 meter bedragen; 
c. de bouwhoogte van een gebouw ten behoeve van een uitvaartcentrum mag 

niet meer dan 15 meter bedragen; 
d. de goothoogte van de overige gebouwen mag niet meer dan 4 meter 

bedragen; 
e. de bouwhoogte van de overige gebouwen mag niet meer dan 8 meter 

bedragen; 
f. de dakhelling van de overige gebouwen mag niet minder dan 30° bedragen; 
g. de dakhelling van de overige gebouwen mag niet meer dan 50° bedragen; 
h. de afstand van de gebouwen tot de as van de rijksweg A28 mag niet 

minder dan 100 meter bedragen. 
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6.2.2 Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 bedragen; 
b. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 500 m³ bedragen; 
c. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 4 meter 

bedragen; 
d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 8 meter 

bedragen; 
e. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30° bedragen; 
f. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet meer dan 50° bedragen; 
g. de afstand van een bedrijfswoning tot de as van de rijksweg A28 mag niet 

minder dan 100 meter bedragen. 
 

6.2.3 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

mag per bedrijfswoning niet meer bedragen dan de oppervlakte van de 
bedrijfswoning; 

b. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw mag: 
1. indien aangebouwd niet meer dan de hoogte van de bovenkant van de 

vloer van de tweede bouwlaag van de bedrijfswoning bedragen; 
2. indien vrijstaand niet meer dan 3 meter bedragen; 

c. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw mag niet meer 
dan 5,50 meter bedragen; 

d. de afstand van een aan- of uitbouw of een bijgebouw tot de as van de 
rijksweg A28 mag niet minder dan 100 meter bedragen. 

 
6.2.4 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter 

bedragen, maar de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet 
meer dan 2 meter bedragen, indien: 
1. op het erf of het terrein reeds een gebouw staat; 
2. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter achter de naar 

de weg toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan; 

3. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter van de weg of 
het openbaar groen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 5 meter bedragen. 

 
6.3 Nadere eisen 
 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. een goede woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
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d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren; 
e. de sociale veiligheid; 
f. een goede milieusituatie; 
g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische en 

landschappelijke waarde van de gronden; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
6.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
 
6.4.1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 2.1 onder a van dit artikel en toestaan dat het 
bebouwingspercentage wordt vergroot tot niet meer dan 6%; 

b. het bepaalde in lid 2.1 onder d van dit artikel en toestaan dat de goothoogte 
van een gebouw wordt vergroot tot niet meer dan 15 meter; 

c. het bepaalde in lid 2.1 onder e van dit artikel en toestaan dat de 
bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot tot niet meer dan 15 meter; 

d. het bepaalde in lid 2.1 onder f van dit artikel en toestaan dat de dakhelling 
van een gebouw wordt verkleind dan wel dat een gebouw (gedeeltelijk) 
wordt voorzien van een plat dak; 

e. het bepaalde in lid 2.1 onder g van dit artikel en toestaan dat de dakhelling 
van een gebouw wordt vergroot; 

f. het bepaalde in lid 2.2 onder a van dit artikel voor de bouw van een 2e 
bedrijfswoning, indien dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering; 

g. het bepaalde in lid 2.2 onder c van dit artikel en toestaan dat de goothoogte 
van een bedrijfswoning wordt vergroot tot niet meer dan 6 meter; 

h. het bepaalde in lid 2.2 onder d van dit artikel en toestaan dat de 
bouwhoogte van een bedrijfswoning wordt vergroot tot niet meer dan 9 
meter; 

i. het bepaalde in lid 2.2 onder e van dit artikel en toestaan dat de dakhelling 
van een bedrijfswoning wordt verkleind dan wel dat een bedrijfswoning 
(gedeeltelijk) wordt voorzien van een plat dak; 

j. het bepaalde in lid 2.2 onder f van dit artikel en toestaan dat de dakhelling 
van een bedrijfswoning wordt vergroot; 

k. het bepaalde in lid 2.3 onder b2 van dit artikel en toestaan dat de 
goothoogte van een vrijstaand bijgebouw wordt vergroot tot niet meer dan 
3,50 meter; 

l. het bepaalde in lid 2.3 onder c van dit artikel en toestaan dat de 
bouwhoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw wordt vergroot tot 
niet meer dan 6 meter; 

m. het bepaalde in lid 2.4 onder b van dit artikel en toestaan dat de 
bouwhoogte van de daar genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
wordt vergroot tot niet meer dan 15 meter. 

 
6.4.2 De in lid 4.1 van dit artikel genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden 

verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 

25/44

 



45 

 
Datum 1 oktober 2007 
Titel voorschriften bestemmingsplan Kranenburg 

 

c. de verkeersveiligheid; 
d. de parkeergelegenheid; 
e. de sociale veiligheid; 
f. de milieusituatie; 
g. de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de gronden; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
6.5 Aanlegvergunning 
 
6.5.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanplanten of verwijderen van bossen en houtopstanden; 
b. het graven, vergraven of dempen van watergangen en waterpartijen. 

 
6.5.2 Het in lid 5.1 van dit artikel vervatte verbod is niet van toepassing op werken en 

werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan. 
 
6.5.3 De in lid 5.1 van dit artikel genoemde vergunning kan slechts worden verleend, 

mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel of 
de ontwikkeling van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de 
gronden. 

 
6.6 Gebruiksvoorschriften 
 
6.6.1 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken 

op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 
 
6.6.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 6.1 van dit 

artikel, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor groothandel, detailhandel of 

horeca en de exploitatie van zaalaccommodatie met uitzondering van het 
gebruik voor ondergeschikte detailhandel of ondergeschikte horeca ten 
behoeve van het gebruik als begraafplaats; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting; 

c. het gebruik als toegangsweg voor het autoverkeer ten behoeve van 
gebruikers en bezoekers van de begraafplaatsen - met uitzondering van 
dienstverkeer - van gronden die op de plankaart niet voorzien zijn van de 
aanduiding “toegang tot de begraafplaats”. 
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6.7 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 
 

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 6.1 
van dit artikel, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 

 
6.8 Strafbepaling 
 

Overtreding van het bepaalde in lid 5.1 en lid 6.1 van dit artikel wordt 
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de 
economische delicten. 
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Artikel 7  Nutsdoeleinden ND 
 
7.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart met “ND” voor nutsdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
a. gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. ontsluitingswegen en paden; 
c. infrastructurele voorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. terreinen; 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
7.2 Bouwvoorschriften 
 
7.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen; 
c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen. 

 
7.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter 

bedragen, maar de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag meer 
dan 2 meter bedragen, indien: 
1. op het erf of het terrein reeds een gebouw staat; 
2. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter achter de naar 

de weg toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan; 

3. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter van de weg of 
het openbaar groen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 10 meter bedragen. 

 
7.3 Nadere eisen 
 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren; 
d. de sociale veiligheid; 
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e. een goede milieusituatie; 
f. de bescherming van de groenstructuur; 
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
7.4 Gebruiksvoorschriften 
 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken 
op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

 
7.5 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 
 

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4 van 
dit artikel, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen 
wordt gerechtvaardigd. 

 
7.6 Strafbepaling 
 

Overtreding van het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt aangemerkt als een 
strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 8  Bos BO 
 
8.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart met “BO” voor bos aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bos; 
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde van de gronden; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen en paden; 
d. parkeervoorzieningen 
e. geluidwerende voorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. infrastructurele voorzieningen; 
h. groenvoorzieningen; 
i. recreatief medegebruik in de vorm van dagrecreatie; 
j. educatief medegebruik; 
k. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
l. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen; 
 
met de daarbijbehorende: 
m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
8.2 Bouwvoorschriften 
 
8.2.1 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 
8.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter 

bedragen; 
b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 

niet meer dan 3 meter bedragen. 
 
8.3 Nadere eisen 
 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren; 
d. de sociale veiligheid; 
e. een goede milieusituatie; 
f. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde van de gronden; 
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g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
 
8.4 Aanlegvergunning 
 
8.4.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanplanten of verwijderen van bossen en houtopstanden; 
b. het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden; 
c. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen dan genoemd onder 

b met een oppervlakte van meer dan 50 m²; 
d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief 

medegebruik; 
e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het educatief 

medegebruik; 
f. het graven, vergraven of dempen, verdiepen of verbreden van sloten en 

daarmee gelijk te stellen waterlopen. 
 
8.4.2 Het in lid 4.1 van dit artikel vervatte verbod is niet van toepassing op werken en 

werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan; 
c. onderworpen zijn aan de bepalingen van de Boswet of de krachtens die wet 

vastgestelde voorschriften. 
 
8.4.3 De in lid 4.1 van dit artikel genoemde vergunning kan slechts worden verleend, 

mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel of 
de ontwikkeling van de cultuurhistorische, landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke waarde van de gronden. 

 
8.5 Gebruiksvoorschriften 
 
8.5.1 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken 

op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 
 
8.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 5.1 van dit 

artikel wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor militaire oefening; 
b. het gebruik van gronden voor het beproeven van motorvoertuigen, het 

beoefenen van de motorsport en de modelvliegsport en voor het houden 
van wedstrijden met motorschepen; 

c. het gebruik van gronden buiten daarvoor als zodanig aangelegde terreinen 
voor sport-, wedstrijd- en speelterrein, parkeerterrein, lig- en speelstrand en 
zwemgelegenheid; 

d. het gebruik van gronden voor de opslag van grond en bodemspecie; 
e. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
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8.6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 
 

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5.1 
van dit artikel, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 

 
8.7 Strafbepaling 
 

Overtreding van het bepaalde in lid 4.1 en lid 5.1 van dit artikel wordt 
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de 
economische delicten. 
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3  AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR 
DUBBELBESTEMMINGEN 
 

Artikel 9 Ondergrondse gasleiding (dubbelbestemming) 
 
9.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart als dubbelbestemming voor ondergrondse gasleiding 
aangewezen gronden zijn naast het bepaalde in de andere voor die gronden 
aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen en andere 
dubbelbestemmingen) tevens bestemd voor: 
a. het ondergrondse transport van gas door een lage druk gastransportleiding; 
 
met de daarbijbehorende: 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
9.2 Bouwvoorschriften 
 
9.2.1 In afwijking van het bepaalde bij de basisbestemmingen en de andere 

dubbelbestemmingen mag op deze gronden niet anders worden gebouwd dan 
ten behoeve van de dubbelbestemming ondergrondse gasleiding. 

 
9.2.2 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen ten behoeve van de 

dubbelbestemming ondergrondse gasleiding worden gebouwd. 
 
9.2.3 De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

dubbelbestemming ondergrondse gasleiding mag niet meer dan 2 meter 
bedragen. 

 
9.3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
 
9.3.1 Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 2.1 

van dit artikel en staan toe dat bouwwerken worden gebouwd, welke 
toelaatbaar zijn op grond van het bepaalde in de basisbestemmingen en de 
andere dubbelbestemmingen. 

 
9.3.2 De in lid 3.1 van dit artikel genoemde vrijstelling wordt verleend, mits: 

a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig en veilig functioneren van de 
ondergrondse lage druk gastransportleiding; 

b. de veiligheid van mens, dier en goederen niet in gevaar wordt gebracht; 
c. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder. 
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9.4 Aanlegvergunning 
 
9.4.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanbrengen of verwijderen van bomen of andere beplantingen, welke 

diep wortelen; 
b. het afgraven of ophogen van gronden; 
c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins in de bodem drijven van 

voorwerpen; 
d. het aanbrengen van een gesloten verharding. 

 
9.4.2 Het in lid 4.1 van dit artikel vervatte verbod is niet van toepassing op werken en 

werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan. 
 
9.4.3 De in lid 4.1 van dit artikel genoemde vergunning kan slechts worden verleend, 

mits: 
a. geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de 

ondergrondse lage druk gastransportleiding; 
b. de veiligheid van mens, dier en goederen niet in gevaar wordt gebracht; 
c. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder. 

 
9.5 Gebruiksvoorschriften 
 
9.5.1 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken 

op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 
 
9.5.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 5.1 van dit 

artikel wordt in ieder geval gerekend: 
a. een gebruik dat geen rekening houdt met de goede werking van de 

ondergrondse lage druk gastransportleiding en de risico’s die ermee 
verbonden zijn; 

b. de permanente opslag van goederen. 
 
9.6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 
 

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5.1 
van dit artikel, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 
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9.7 Strafbepaling 
 

Overtreding van het bepaalde in lid 4.1 en lid 5.1 van dit artikel wordt 
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de 
economische delicten. 
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Artikel 10  Archeologisch waardevol gebied (dubbelbestemming) 
 
10.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart als dubbelbestemming voor archeologisch waardevol 
gebied aangewezen gronden zijn naast het bepaalde in de andere voor die 
gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen en andere 
dubbelbestemmingen) tevens bestemd voor: 
a. het behoud van de archeologische monumenten die ter plaatse aanwezig 

zijn; 
b. het behoud van de archeologische monumenten, waarvan de aanwezigheid 

redelijkerwijs vermoed wordt. 
 
10.2 Bouwvoorschriften 
 
10.2.1 In afwijking van het bepaalde bij de basisbestemmingen en de andere 

dubbelbestemmingen mag op deze gronden niet anders worden gebouwd ten 
behoeve van deze bestemmingen dan overeenkomstig de volgende 
bepalingen, indien door de bouw de bodem op een grotere diepte dan 0,5 
meter en over een grotere oppervlakte dan 50 m² zal kunnen worden verstoord: 
a. de aanvrager van een reguliere bouwvergunning dient in het belang van de 

archeologische monumentenzorg een rapport over te leggen waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden 
verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld; 

b. aan een reguliere bouwvergunning kunnen in het belang van de 
archeologische monumentenzorg in ieder geval de volgende voorschriften 
worden verbonden: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij 
de vergunning te stellen kwalificaties. 

 
10.2.2 Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken ten behoeve van de 

dubbelbestemming archeologisch waardevol gebied worden gebouwd. 
 
10.3 Aanlegvergunning 
 
10.3.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, welke kunnen leiden tot het verstoren 
van de bodem op een grotere diepte dan 0,5 meter en over een grotere 
oppervlakte dan 50 m². 
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10.3.2 Het in lid 3.1 van dit artikel vervatte verbod is niet van toepassing op werken en 

werkzaamheden welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht 
worden van dit plan. 

 
10.3.3 De in lid 3.1 van dit artikel genoemde vergunning kan slechts worden verleend, 

mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de 
archeologische monumentenzorg op grond waarvan de volgende bepalingen 
van toepassing zijn: 
a. de aanvrager van een aanleggunning dient in het belang van de 

archeologische monumentenzorg een rapport over te leggen waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden 
verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld; 

b. aan een aanlegvergunning kunnen in het belang van de archeologische 
monumentenzorg in ieder geval de volgende voorschriften worden 
verbonden: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij 
de vergunning te stellen kwalificaties. 

 
10.4 Gebruiksvoorschriften 
 
10.4.1 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken 

op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 
 
10.4.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 4.1 van dit 

artikel wordt in ieder geval gerekend een gebruik ten behoeve van een 
basisbestemming of andere dubbelbestemming waardoor een onevenredige 
afbreuk aan het belang van de archeologische monumentenzorg wordt gedaan. 

 
10.5 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4.1 
van dit artikel, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 

 
10.6 Strafbepaling 
 

Overtreding van het bepaalde in lid 3.1 en lid 4.1 van dit artikel wordt 
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a van de Wet op de 
economische delicten. 
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Artikel 11 Geluidszone industrieterrein de Vrolijkheid 
(dubbelbestemming) 

 
11.1 Bestemmingsomschrijving 
 
11.1.1 De op de plankaart als dubbelbestemming voor geluidszone industrieterrein de 

Vrolijkheid aangewezen gronden zijn naast het bepaalde in de andere voor die 
gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen en andere 
dubbelbestemmingen) tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoge 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen vanwege het industrieterrein 
de Vrolijkheid, omdat op dit industrieterrein geluidszoneringsplichtige 
inrichtingen zijn toegestaan. 

 
11.1.2 Voor zover de grens van de dubbelbestemming geluidszone industrieterrein de 

Vrolijkheid niet samenvalt met de plangrens mag de geluidsbelasting vanwege 
het industrieterrein de Vrolijkheid buiten deze grens de waarde van 50 dB(A) 
niet te boven gaan. 
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4  OVERIGE BEPALINGEN 
 

Artikel 12 Anti-dubbeltelbepaling 
 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van 
een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, 
blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 13 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 
 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 
van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende 
onderwerpen: 
a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige 

bepalingen ter waarborging van de toetreding van voldoende licht en lucht 
in bouwwerken en ter voorkoming van de belemmering van de goede 
werking van schoorstenen en ventilatiekanalen; 

b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. de ruimte tussen bouwwerken; 
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden. 
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Artikel 14 Algemene vrijstellingsbevoegdheid 
 
14.1 Vrijstellingsbepaling 
 

Burgemeester en wethouders kunnen in dit plan of in een wijzigingsplan of 
uitwerkingsplan vrijstelling verlenen van: 
a. de bij recht in de voorschriften gegeven aantallen, maten, afmetingen en 

percentages tot niet meer dan 10% van die aantallen, maten, afmetingen en 
percentages voor zover er geen specifieke vrijstellingsmogelijkheid in deze 
voorschriften van toepassing is; 

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 of verkeersintensiteit daartoe 
aanleiding geven; 

c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat scheidingslijnen, 
aanduidingsgrenzen, bouwgrenzen dan wel bestemmingsgrenzen worden 
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de maximale bouwhoogte van 
erf- en terreinafscheidingen en toestaan dat de bouwhoogte wordt vergroot 
in het belang van het af te scheiden erf of het af te scheiden terrein. 

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de maximale bouwhoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen 
gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- of sirenemasten, 
wordt vergroot tot niet meer dan 35,00 meter; 

f. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de maximale bouwhoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet genoemd zijn onder d en e en 
toestaan dat de bouwhoogte van deze bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 meter; 

g. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en 
toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van 
plaatselijke verhogingen van bouwdelen die niet van ondergeschikte aard 
zijn, zoals, liftkokers, trappenhuizen, en lichtkappen, wordt vergroot, mits: 
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 25 m² bedraagt; 
2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van 

het betreffende gebouw bedraagt. 
 
14.2 Voorwaarden voor het verlenen van vrijstelling 
 

De in lid 1 van dit artikel genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden 
verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de parkeergelegenheid; 
e. de sociale veiligheid; 
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f. de milieusituatie; 
g. de groenstructuur; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 15 Overgangsbepalingen 
 
15.1 Overgangsbepaling ten aanzien van bouwwerken 
 

Bouwwerken, welke op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van 
dit plan bestaan dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd 
met inachtneming van het bepaalde in of krachtens de Woningwet, en die in 
enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen 
naar de aard en omvang niet worden vergroot en behoudens onteigening 
krachtens de wet: 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of gedeeltelijk worden veranderd; 
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of geheel worden veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning is 
ingediend binnen 2 jaar na het tenietgaan. 

 
15.2 Vrijstellingsbepaling 
 

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in 
lid 1 van dit artikel dat bepaalt dat de bestaande afwijkingen naar de omvang 
niet mogen worden vergroot en toestaan dat een vergroting plaatsvindt van de 
inhoud van de in lid 1 van dit artikel toegelaten bouwwerken met in totaal niet 
meer dan 10%. 

 
15.3 Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 
 

Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van het van 
kracht worden van het betreffende gedeelte van dit plan en dat in enigerlei 
opzicht afwijkt van het plan, mag worden voortgezet of worden gewijzigd, 
zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het 
gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang 
niet wordt vergroot. 

 
15.4 Uitzonderingen op het overgangsrecht 
 
15.4.1 Lid 1 is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd 
in strijd met het toen geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 

 
15.4.2 Lid 3 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 16 Slotbepaling 
 

Het plan en deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 
 
“bestemmingsplan Kranenburg”; 
 
respectievelijk: 
 
“voorschriften bestemmingsplan Kranenburg”. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle in de vergadering 
van 1 oktober 2007 nummer EC0708-0024. 
 
 
 
drs. H.J. Meijer, voorzitter,    B.A. Schutte ,griffier, 
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