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PÀR. T .AI.GEI.IENE BEPAI.INGEN

ertikel 1 Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

1e Þestemmingsplan of plan:
het bestemmingsplan voor gronden
het Middelwegtracé, het noordelij
het tracé van de omgelegde l,jerker
gen in de gemeente Zwolle, vervat

2e kaarten:
de bij het besruit tot vaststelling van het plan behorende en ar-s zoda-nig gewaarmerkte kaarten, bestaande uit 2 tekeningen:kaart 1 Bestemmingen ( schaal_ 1:5OOO ) ;kaart 2 Bestemmingen (schaal 1:1000), met detailkaarten ( r:2.500);

3e bouwwerk:
erke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander mate_riaal' werke hetzii direct of indirect met de grond verbonden is, hetzijdirect of indirect steun vindt in of op de grond,.

4e gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel ofgedeelteJ-i jk met wanden omsloten ruimte ,ro.*i, --'-*-, \

5e ander bouwwerk:
een bouwwerk geen gebouw zijnde;

6e bebouwing:
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken,.

7 e bouwvl_ak :

een op de kaart door bouwgrenzen omsroten vrak. waarmee gronden zijnaangeduid waarop qebouwen zijn toegestaan;

8e bouwgrens:
een op de kaart aangeqeven lijn, die niet door qebouwen mag worden over_schreden' behoudens krachtens deze voorschriften toegelateá afwijkingen;

9e bebouwingspercentage:
een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte aangeeftvan het deer van het erf, dat ten hoogste måg worden bebouwd, tenzij indeze voorschriften anders is bepaald,.

10e bouwperceel_:
een aaneenqesroten stuk grond, waarop krachtens het pran een zelfstandi-9e, bij elkaar horende bebouwing is toegelaten;

11e bestemmingsvlak:
een op de kaa-it door bestemmingsgrenzen omsroten vrak, waarmee grondenzijn aangeqeven met eenzelfde bestemming;

12e bestemmingsgrens:
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens
mingsvl-ak;

a

aangeeft van een bestem_



13e hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een bouwperceel door
als het belangrijkste bouwwerk valt aan
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zijn constructie of afmetingen
te merken;

14e bijgebouw:
een gebouw, behorende bii een op hetzerfde bouwperceer geregen hoofdge-bouw;

15e peil:
a. voor qebou\^ren, waarvan de hoofdtoegang onmidder-ri jk grenst aan eenweq: de hoogte van die weg, ter plaatse van de hoofdloeqang;
b' in andere qevarlen: de gemidderde hoogte van het aansluitende afge-werkte maaiveld;

16e woning:
een complex van ruimten, welke dient voor de huisvesting van één huishou-den, en welke krachtens indering en constructie geschikt en bestemd isvoor permanente bewoning;

17e woonwagenstandpl_aats :

een standplaats voor een woonwagen op een
2 van de Woonwagenwet, zoals deze luidt op
van het plani

1Be onderkomens:
voor verblijf geschikte - al dan niet aan hun bestemming onttrokken -voer- en vaartuigen, arken en caravansT voor zover deze niet als bouwwer-ken zijn aan te merken, al-sook tenteni

19e bedri j f s-/dienstwoning :

een woning in of bij een qebouw of op een terrein kennelijk srechtsbestemd voor de huisvesting van (het huishouden van) een p"."oo.,. wienshuisvesting daar. gelet op de bestemming van de grond ter plaatse vanhet gebouw of het terrein, noodzakerijk moet worden geacht;

2Oe detailhandel_:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen uitstarring tenverkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die dezegoederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwendinq, anders dan in deuitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering vanhoreca;

21e volumineuze ietailhandel:
detairhana"r-i"-g""d".".r, die door hun omvang moeilijk zt_)n in te pas-sen, danwel een groot verkoopvloeroppervlak vergen;

22e h'oreca:
een bedrijf, dat is gericht op het verstrekken van ter praatse of elderste nuttiqen voedsel en/of dranken en/of het exploiteren van zaaraccommo-datie;

23e kantoor:
een ruimte of complex van ruimten, welke krachtens indering is bestemdom uitsruitend of in hoofdzaak te dienen voor het verrichten van admini-stratieve en/of wetenschappelijke arbeid;

centrum als bedoeld in artikel
het tijdstip van vaststeJ_ling
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24e ambachtelijk bedrijf :

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaar-digen, bewerken of hersterren en het instarl-eren van goederen, alsookhet verkopen en/of leveren, als ondergeschikte activiteit. van goederendie verband houden met het ambacht;

25e dienstverlenend bedr!lf :

het bedri jf smatig verlenen van dj_ensten,.

26e besluit binnen zones rond industrieterreinen:
rond industrieterreinen (stb. 19g9,
tijdstip van vaststellinq van dit

27e besÌuit geluidhinder spoorwegen:
het besluit geruidhinder spoor\¡regen (stb. 19g9 | 3g4), zoarsIuidt op het tijdstip van vaststelting van dit plan;

29e Inrichti besluit milieubeheer:
het besluit van

het besluit binnen zones
dit besluit tuidt op het

381 ) , zoals
plan;

dit besluit

28e besluit binnen zones langs wegen:
het besLuit binnen zones rangs wegen (stb.19g9, 382), zoars dit besruitIuj_dt op het tijdstip van vaststelling van dit plan;

hoofdstukken 1
qeluidhinder,
van dit plan;

5 januari 1993¡ Stb. 50, houdende uitvoering van deen 8 van de Wèt mitieubeheer en hoofdstuk V van de !,fetzoals dit besluit luidt op het tijdstip van vaststeJ_ling

3Oe extensieve recreatie:
recreatie in de vorm van wanderen, trimmen, fietsen, paardrijden, vis-sen, zwemmen, roeien, kanoen etc. ,.

31e onderhoudsdepot:
een depot ten behoeve van het onderhoud
de watergangen afkomstig afvalmateriaal

Artikel 2 Wijze van meten

van watergangen, waarbij het uit
tijdefijk wordt opgeslagen.

de gemeenschappe-
met inbegrip van

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als vorgt gemeten:

a. de oppervlakte van een gebouw:
tussen de (buitenst" ,r".ii"ãrã projecties van) de buitenzijde van degevers en/of het hart van gemeenschapperijke scheidsmuren;

b. de inhoud van een gebouw:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van
rijke scheidsmuren en de buitenwerkse dakvlakken, zurks
erkers en dakkapellen en boven peil,,

c. de goothoogte van een qebouw:
vanaf het peil tot de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boei_boord of een daarmee gerijk te sterren constructiedeel;
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d. de (bouw)hoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot het hoogste punt van het bouwwerk; voor wat betreft
gebouwen worden antennes, zonnecollectoren, schoorstenen' l-iftschachten
en andere ondergeschikte dakopbouwen hierbij niet meegerekend;

f.

vloeroppervlak:
op de vloer, tussen de binnenzijden van de gevelmuren en/of gemeenschap-
pelijke scheidsmuren;

bedri j f svloeroppervLak :

binnenwerks, op de vl-oer van de ruimtes die worden of kunnen worden
gebruikt voor bedri jf sactiviteiten.

Artikel 3 Straalverbinding

In afwijking van hetgeen elders in deze voorschriften is bepaald, ßâ9 tussen
de op kaart 1 aangegeven belijningen van de straalverbinding, de bouwhoogte
niet meer bedragen dan op de kaart is aangegeven, tenzij een grotere hoogte

- gehoord de beheerder van de straalverbinding - verenigbaar is met het
belang van de straalverbinding.
In afwijking van het bepaalde in artikel 2 worden' voor het bepalen van de

hoogte, plaatselijke uitsteeksels wel meegerekend.

Artikel 4 DubbeltelbePaling

Grond, welke eenmaal in aanmerking is
vergunning, waaraan uitvoering is of
de beoordeling van latere bouwplannen

genomen bij de verlening van een bouw-
alsnog kan worden gegevenf bliift bij
buiten beschouwing.

Artikel 5 Algemene beschrijving in hoofdlijnen

De wijze waarop de in het plan toegekende doeleinden zulIen worden nage-
streefd, wordt in hoofdliinen als voJ-gt beschreven.

De ruimtelijke structuur van het plan is opgebouwd uit de onderstaande - op
kaarten I en 2 aangegeven structuurelementen en stedelijke accenten, die
conform deze beschrilving in hoofdlijnen als uitgangspunt dienen te worden
genomen, met dien verstande dat de op kaarten 1 en 2 aangegeven ligging van
de in A onder 3, b t/m d, onder 4, eû onder 6 beschreven geprojecteerde
verbindingen met maximaal 50.00 m mag verschuiven.

A, Structuurelementen

l-. Bestaande te handhaven verbindingen
Deze bestaande verbindingsstructuren dienen te worden gehandhaafd,
waarbij het, op het tijdstip van tervisielegging van dit plan, aanwe-
z)-ge profiel als uitgangspunt wordt genomen en de bestaande bomen

worden beschermd:
a. Oude Wetering (langs de trekvaart)
b. Werkerlaan
c. Werkeral-lee
d. Hasselterdijk/Frankhuisweg.



2. Bestaande, te verbeteren, hoofdwatergangen
Deze bestaande watergangen worden in het ontwerp geintegreerd, en
waar nodiçl aangepast aan de minimum breedte van de hoofdwatergangen
van 8 m:
a. Oude Wetering (trekvaart)
b. Oude Wetering (kreek)
c. kwelsloot langs de Hasselterdijk
d. sloot langs de Werkerlaan
e. sloot langs spoorlijn
f. verbinding Oude Wetering (trekvaart) en spoorsloot.

3. Geprojecteerde verbindingen
a. een verbinding tussen Holtenbroek en Vlestenholte, via de Bach-

laanbrug, conform de op kaart 1 aangegeven richting,.
b. een verbinding tussen heÈ centrumgebied, vanaf de bestaande

I'lerkerlaan en de reservelokatie;
c. as in noordwesteJ-ijke woonlob:

centraal in de woonlob gelegen, loodrecht op de Oude Weterinq
( trekvaart ) ;

4. Geprojecteerde watergangen
a. geprojecteerde hoofdwatergangen met een minimum breedte van I

meter:
1e één ten zuiden van, en parallel aan de geprojecteerde Middel-

weg - en - Ioodrecht op de Oude Wetering (trekvaart) en de
sloot langs de Werkerlaan;

2e één, gekoppeld aan de begrenzing van het centrumgebied van
Stadshagen;

3e een noord-zuidverbinding, conform de op kaart 1 aangegeven
richting, tussen de spoorsloot en de Oude !ùetering (kreek);

4e één in de zuidel-ijke woonlob, van de kruising van de spoor-
sloot met de onder 3a beschreven geprojecteerde verbinding
tussen Holtenbroek en V,lestenholte, conform de op kaart 1

aangegeven richting;

b. overige geprojecteerde waterqangen met een minimum breedte van 7

meter;
deze op kaart 1 aangegeven watergangen dienen hoofdzakelijk
parallel te worden gesitueerd aan de in 4a, onder 1e, beschreven 2
geprolecteerde hoofdwatergang;

5. Groenstructuur
de groenstructuur in het woongebied wordt bepaald door:
a. een groene verbinding die vanaf het Zwarte Water. via het cen-

trum van Stadshagenr naar de groene stadsrandzone loopt en daar-
in overgaat en die onder te verdelen is in:
1e het gedeelte dat is gelegen tussen het Zwarte !ùater en het

centrum van Stadshagen, waarin het wijkpark is geprojecteerd;
2e het gedeelte dat is gelegen tussen het centrum van Stadsha-

gen en de groene stadsrandzone dat een landschappelijke,
parkachtige inrichting zal krijgen;

b. een groene verbj-nding langs het Zwarte Water naar het open pol-
dergebied, ten noorden van het bestaande sluiscomplex langs de
Hasselterdi jk;

6. overige geprojecteerde verbindinge
een visuele relatie tussen het centrum van Stadshagen en het oude
stadscentrum (Peperbus) ;
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y¡erken bestermingen, ex artikel 11 W.R.O.

Artikel 6 Woongebied

1. Doel-eindenomschrijving

De op de kaart voor woongebied (

aangewezen gronden zijn bestemd
uit te werken, ex artikel 11 W.R.O, )
voor:

a. woningen' bijzondere'oonvormen en hroonwagenstandpraatsen
b. woonschepen
c. tuinen en erven
d. groen-, speelvoorzieningen en water
e. een kinderboerderij
f . onderwijsvoorzieningen
S. detailhandel
h. horeca
i . kantoren ,1ùL .¡ËLVA¿lf.øu..-cl
j. praktijkruimtes J /)
k' ambachtelijke. dienstverlenende en overige tichthinderlijke bedrijvenI. medische voorzieningen
m. sportvoorzieningen
n. religieuze voorzieningen
o. sociaal en/of culturele voorzieningen
p. een brandweerkazerne
q. verkooppunten voor motorbrandstoffen
r. autowasserilen
s. warmtekrachtkoppelingsinstallaties
t. een onderhoudsdepot
u. verkeersdoeleinden en parkeervoorzieningen,

met bijbehorende bebouwing.

Samenval Iende bestemmingen

a. op gronden welke samenvallen met de besterìning waterstaatsdoelein-
den, is het bepaalde in artikel 18 van toepassing.

b. op gronden werke samenvarren mer de besremm r^n ,;;;-(n.^, is her
bepaalde in artikel 19 van toepassing.

Beschrijving in hoofdlijnen

Naast het bepaarde in artikel 5 (argemene beschrijving in hoofdtijnen)
kan de wijze waarop de in het plan aan deze gronden toegekende doelein-
den in de uitwerking zutlen worden nagestreefd, in hoofdlijnen als volgt
worden beschreven.

3.
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3. 1 Ontsluitingsstructuur
Bij de uitwerking is een lusvormige ontsluitingsstructuur uitgangspunt.
Afwijkingen daarvan zijn toelaatbaar voor zover de structuurelementen
zoals weergegeven op kaart 1, rekening houdend met de in artikel 5
aangegeven bandbreedte, in acht worden genomen.

3.2 Functionele structuur
a. Gestreefd wordt naar een menging en afwisseling van woningtypen om

heterogeniteit, zoweL in de wijk ats in de buurten, te bevorderen.

b. In het gehele woongebied zijn toegestaan:
1e horeca
2e ambachtelijke, dienstverlenende en overige Iichthinderlilke

bedri j ven;
3e zel-fstandige praktijkruimtes, onderwijs-, medische, sport-,

religieuze en sociale en/of culturele voorzieningen, met dien
verstande dat een voorziening met een bovenwijkse functie
slechts is toegestaanf voor zover stedebouwkundig en verkeers-
kundig inpasbaar en nadat belanghebbenden zijn gehoord.

c. Detailhandel zal, wat betreft aard en omvang, afgestemd moeten zijn
op Stadshagen en dient in beginsel te worden geconcentreerd in:
- het op kaart 1 aangegeven centrumgebied;
- binnen een strook van 50 m aan weerszijden van de visuele as met

het oude stadscentrum, en georiënteerd op die as of op de Bach-
Iaanbrug, of op de haven;

- in de strook langs het Zwarte Vtater, ten zuiden van de visuele
as.

d. Naast de gewenste concentratie in de onder c, genoemde gebieden, kan
detailhandel ook elders in het woongebied worden toegestaanf met
uitzondering van supermarkten en volumineuze detailhandel, en tot
20% van het op grond van lid 48, onder c, maximum toegestane qezamen-
Ii jk bedri jf svloeroppervlak.

e. Zelfstandige kantoren zijn slechts toegestaan:
- het op kaart 1 aangegeven centrumgebied;
- binnen een strook van 50 m aan weerszijden van de visuele as met

het oude stadscentrum, en georienteerd op die as of op de Bach-
Iaanbrug, of op de haven.

f.. Scholen met bijbehorende gymnastieklokalen zullen in minimaal twee
clusters worden gerealiseerd.

S. Ter plaatse waar dit op kaart 1 is aangeqeven, is een onderhoudsde-
pot toegestaan.

3,3 Bestaande cultuurhistorische bebouwing en/of erven
9ùaar dit op kaart 1 als zodanig is aangegeven, dienen de bestaande cul--
tuurhistorisch waardevolle elementen in de uitwerking te worden inge-
pastf met inachtneming van de onderstaande regels:
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het sluiscompJ-ex - en - de bestaande bebouwing, erven en terpen voorzover deze op de, op kaart 2 weergegeven, detailkaarten als te hanil-haven zijn aangegeven, dienen in de uitwerking te worden opgenomeniter bescherming van de te handhaven terpen, is in artikel 21 eenaanlegvergunninqenstelsel opgenomen i

voor zover op de, op kaart 2 weergegeven, detairkaarten een maximum
bebouwingspercentage is aangeqeven, is nieuwbouw toeg,estaan metinachtneming van dat maximum bebouwingspercentage en met een maximumgoothoogte van 4.50 m;

waar op de, op kaart 2 weergegeven, detairkaarten geen maximum bebou_wingspercentage is aangegeven, mogen sl-echts vrijstaande bijgebouwen
worden gebouwd met een gezamenrijke oppervrakte van maximaar 20 m2zonder, en 40 m2 met garage, en met een maximum goothoogte van 3.oo
m;

d' het bestaande sluiscomprex brijft in zijn waterstaatkundige functieqehandhaafd; aan de overige onder a bedoelde gronden en opstallen
kunnen de onderstaande functies worden toegekend:
- wonen
- kinderboerderij
- horeca
- sociale en/of culturele voorziening
- sport- en recreatieve voorziening
- medische voorziening
- praktijkruimtes
- ambachtelijke, dienstverlenende en overige l-ichthinderlijke

bedri jvigheid,
met bijbehorende parkeervoorzieningen.

3.4 Wet geluidhinder

A. Industrielawaai
vanweqe de geluidhinder afkomstig van het bedrijventerrein Voorst
zijn geen woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen in de zin
van het "Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen,,
toegestaan, binnen de op kaarten 1 en 2 aangegeven zonegrens indus-
trielawaai (50 dB(A)). dan wanneer aan de onderstaande voorwaarden
is voldaan:

1e er dient een saneringsprograrnma te zijn vastgesterd;
2e uit nader akoestisch onderzoek dient te worden aanqetoond dat de

geluidbelasting op de gevel van de woning(en) respectievelijk
geluidgevoelige ruimtes, na uitvoering van de saneringsmaatrege-
Ien, niet meer zal bedragen dan 50 dB(À);

3e op grond van het saneringsprogramma dient voldoend.e zekerheid te
bestaan dat de saneringsmaatregelen binnen 2 laar na het verl_e-
nen van de bouwvergunning ook daadwerkelijk zijn gereariseerd.

B. Spoorweglawaai
vanwege de geruidhinder afkomstig van de spoorrijn zworle - Kampen
zijn geen woningen, woonwaqenstandplaatsen of andere geluidgevoelige
bestemmingen in de zin van het "Besluit grenswaarden binnen zones
langs spoorwegen" toegestaan, dan wanneer aan de voorkeursgrenswaar-
de is voldaan. Deze voorkeursgrenswaarde is voor woningen 57 dB(A)f
voor woonwagenstandpLaatsen 60 dB(A) en voor de andere geluidgevoeli-
qe bestemmingen 55 dB(A).

a.

b.
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A.

C. Vùegverkeerslawaai
rn verband met de verwachte geruidhinder afkomstig van het wegver_keer op de in het ptangebied te zoneren wegen , zL)n geen woningen ofandere geluidsgevoelige bestemmingen in de zin van het ,,BesIuit
grenswaarden binnen zones rangs vreqen" toegestaan, dan wanneer aande voorkeursgrenseraarde van 50 dB(A) is voldaan.

Uitwerkings regel s

Burqemeester en wethouders werken de bestemming overeenkomstig het be_paar-de in artikel 11 I^/.R.o. uit, met inachtneming van het bepaarde inIid 3, en de onderstaande regels.

qqqr!9egle

a' De maximum bouwhoogte voor gronden met deze bestemming bedraagt12'oo m, met uitzondering van de in artikel 5, in B, beschrevenstederijke accenten, waarvoor de in artiker 5, in B, voorgeschrevenminimum en/of maximum bouwhoogte gerdt, en behoudens het bepaardeonder b t/m d.

b' op gronden geregen tussen de bebouwing aan de noordzijde van de opkaart 1 aangegeven verrengde Middelweg - en - gronden met de bestem-ming qroene stadsrandzone (artiker 7), mas de bouwhoogte niet meerbedraqen dan 9.00 m. met uitzondering van de mogeJ-ijkheid tot hetbouwen van een hoogte accent met een maximum bouwhoogte van 30.00 m,binnen een afstand van 100 m uit de grens van de bestemming woonge_bied met de bestemming water.

c. De maximum bouwhoogte bedraagt 16.00 m:
le in de zuiderijke woonlob (gebied ten zuiden van het centrum vanstadshagen en de geprojecteerde verbinding van het centrum vanstadshagen naar l,'Iestenhorte en ten zuidwesten van de groeneverbinding vanaf het Zwarte water tot aan het centrum van stads_hagen);
2e aan de zutd,zíjde van de verlengde Middelweg, binnen een straarvan 50 m rond de hoofdaansruitingen, gemeten vanaf het snijpuntvan de wegassen.

d ' De maximum bouwhoogte bedraagt 20, oo m binnen een strook van 50 maan weerszijden van:
1e de oost-west geprojecteerde verbinding tussen Holtenbroek enWestenholte, zoals beschreven in artikel 5, in A, onder 3a;2e de werkerlaan, voor zover gelegen tussen het centrum van stadsha-gen en het op kaart 1 aangegeven tracé van de verrengde Midder-weg.

a. Binnen deze bestemming dienen minimaar g.5oo woningen te wordengerealiseerd.
De minimum bebouwingsdichtheid bedraagt 25 woningen
re woongebied.
Geen woningen zijn toegestaan binnen een afstand vangrens van de bestemming bedrijfsdoeleinden.

B.

b. per bruto hecta-

1OO m uit de

Woonbebouwi lvoorzieni



d.
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Geen woningen of andere geruidgevoeriqe bestemmingen zijn toegestaanbinnen de op de kaart 2 aangegeven 50 dB(A)-contour, tengevorqe vanhet 110-10 kV-station.
vloningen in gestapelde vorm dienen zoveer mogeJ_ijk te worden gesitu-eerd in de gebieden die in artiker 5, in B, ars stederijke accentenzijn beschreven.
Bij woningbouw in het buitendijks gebied dient de eerste bouwraag teworden gebouwd boven 3 m +NAp.
Buitendijks :-s een woonschepenhaven toegestaan, met maximaal 3owoonschepen; binnendijks zijn maximaar 10 woonschepen toegestaan.
Bij iedere woning is een praktijkruimte voor een aan huis gebonden
beroep of bedrijf toegestaan, mits aan de onderstaande voorwaardenis voldaan:
1e diegene die de beroeps- of bedrijfsactiviteiten gaaÈ uitoefenen,

is tevens gebruiker van de woning;
2e de vl-oeroppervlakte ten behoeve van de beroeps_/be_

drijfsactiviteiten mag niet meer bedragen dan 30% van de totare
beschikbare vloeroppervJ_akte ;

3e de praktijkruimte mag geen afbreuk doen aan het woonkarakter van
de buurt.

i ' Binnen de woongebieden dient ruimte te worden qereserveerd voorblok- en buurtgroen, waaronder speervoorzieningen en trapvel_djes.

Overige functies en voorzieningen

a. rn het woongebied zijn behoudens detairhandel, horeca, kantoren,
beroepspraktijken, ambachterijke en dienstverlenende bedrijven,
verkooppunten voor motorbrandstoffen, autowasserijen en warmtekracht-
koppelingsinstallaties slechts bedrijfsactiviteiten toegestaan die
voorkomen in categorieën 7 en 2 van de bij de voorschriften behoren-
de staat van Bedri¡fsactiviteiten, zulks met uitzondering van alle
met sBr 61 en 62 aangeduide groothandelilksbedrijven, arsmede:
papierwarenindustrie
drukkerijen n.e.g.
verbandmiddelenf abr ieken
elektrische instalf atiebedri jven
overige industrie voor zover n.e.g.

SBI code 26.2
SBI code 21.79
SBï code 29.62
SBI code 39.99
SBI code 39.3

bedri jven die zi jn ingedeerd in een categorie met ',c', (continu) of
" ! " (grote diversiteit zijn aangeduid.
Tevens zijn toegestaan de bedrijven die naar aard en invroed op de
omgeving gerijk te stelren zijn met bedrijven in een toegelaten
categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Het gezamenlilk bedrijfsvroeroppervrak van de in rid 1, onder g,
genoemde detailhander mag niet meer dan 1g.ooo m2 bedragen,

Het gezamenJ-ijk kantoorvloeroppervlak van zerfstandige kantoren mag
niet meer bedragen dan 1o.ooo m2 in de centrumzone en 1o.ooo m2 in
het gebied J-angs de visuele as,

Met betrekking tot de in lid 1, onder r, qenoemde autowasseri¡en
gelden de onderstaande uitwerkingsregels:
1e autowasserijen zijn srechts toegestaan voor zover de afstand

tussen deze bedrijfsactiviteiten en de dichtstbij geregen, in
aanbouw danwel geprojecteerde woning of andere geluidgevoerige
bestemming tenminste 50 meter bedraagt;

2e van het bepaalde onder 1e, kan worden afgeweken, mits er binnen
de 50 dB(A)-contour van de autowasserij geen woningen of andere
qeluidgevoeJ-ige bestemmingen aanwezig, in aanbouw danwer gepro-
jecteerd zr)o.

a

b.
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c. Het gezamenl-ilk kantoorvloeroppervlak van zelfstandige kantoren mag

niet meer bedragen dan 10.000 m2 in de centrumzone en 10.000 m2 in
het gebied langs de visuele as.

d. Met betrekking tot de in lid 1, onder rr genoemde autowasserijen
gelden de onderstaande uitwerkingsregels:
1e autowasserijen zijn slechts toegestaan voor zover de afstand

tussen deze bedrijfsactiviteiten en de dichtstbij gelegen' in
aanbouw danwel geprojecteerde woning of andere geluidgevoelige
bestemming tenminste 50 meter bedraagt;

2e van het bepaalde onder 1e, kan worden afgeweken, mits er binnen
de 50 dB(A)-contour van de autowasserij geen woningen of andere
geluidgevoelige bestemmingen aanwezig, in aanbouw danwel gepro-
jecteerd zrjn.

e. Met betrekking tot de in lid 1, onder sf genoemde warmtekrachtkoppe-
lingsinstallaties gelden de onderstaande uitwerkingsregels :

1e de geluidbelasting tengevolge van een installatie maq op de
terreingrens niet meer bedragen dan 50 dB(A);

2e van het bepaalde onder 1e, kan worden afgeweken, mits er binnen
de 5O dB(A)-contour van de centrale geen woningen of andere
geluidgevoelige bestemmingen aanwezig, in aanbouw danwel gepro-
jecteerd zt)n.

f. Met beÈrekking tot het in lid 1. onder tr genoemde onderhoudsdepot
gelden de onderstaande uitwerkingsregels:
1e de terreinoppervlakte van het onderhoudsdepot mag niet meer

bedragen dan t ha;
2e de afstand tussen het onderhoudsdepot en de woningen, tuinen en

speelvoorzieningen mag nergens minder bedragen dan 150 m;
3e het onderhoudsdepot dient visueel te \rorden afqeschermd.

D. Fasering

Bij de fasering dienen de doorgaande structuren zoals, assen en singels,
niet eenzijdiq of aIs ruimtelijke begrenzing te worden ontworpen doch
als centrale elementen, waarbij functies, architectuur en inrichting van
de openbare ruimte zowel fysiek als in de tijd op elkaar zijn afgestemd.
In dit verband dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de Werker-
laan, de Oude Vüetering (trekvaart)f en de visuele as vanuit het centrum
van Stadshagen naar de Peperbus.

E. Parkeernormen

Bil de uitwerking dient van de volgende parkeernormen te worden uitge-
gaan:
a. voor woningen geldt een minimum parkeernorm van 0,3 parkeerpLaatsen

per woning en een maximum norm van 1,3 woningen, afhankeJ-ijk van het
type woningen;

b. voor kantoren geldt een maximum parkeernorm van 1 parkeerplaats per
62,5 m2 b.v.o..



Procedure

a. De in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden bebouwd in
overeenstemming met een rechtskracht hebbende uitwerking als bedoeld
in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

b. Burgemeester en wethquders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van
het bepaalde onder a, mits:

le het bouwplan past in de in voorbereiding zijnde uitwerking;
2e belanqhebbenden in de gelegenheid zijn gesteld hun bezwaren

kenbaar te maken, waarbij het bepaal-de in artikel 24 van deze
voorschriften van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 7 Groene stadsrandzone

1. Doeleindenomschrijving {tl

De op de kaart voor groe.," =t"A=/orr" (nader uit te werken. ex artikel 11
W,R.O. ) aangev¡ezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen, water en natuurontwikkeling
b. volkstuinen
c. een kinderboerderij
d. sportvoorzieningen
e. een horecabedrijf
f. toegangswegen en parkeervoorzieningen
S. langzaam verkeersroutes,

met bijbehorende bouwwerken.

2. Beschrijving in hoofdlilnen

Naast het bepaalde in artikel 5 (algemene beschrijving in hoofdlijnen)
kan de wt)ze waarop de in het plan aan deze gronden toegekende doel-ein-
den in de uitwerkinq zullen worden nagestreefd, in hoofdlijnen aIs volgt
word.en beschreven. a

a. I'let deze bestemming zaL een gedeeltelijk bovenwijkse groenvoorzie-
ning worden gerealiseerd, die tot doel heeft een goede overgang te
vormen tussen de stad en het buitenqebied.
De langzaam verkeersroutes dienen aan te sluiten op de langzaam
verkeersroutes in de aangrenzende uit te werken bestemming woonge-
bied.
De groenvoorzieningen en het water zuLlen worden aangewend voor
natuurontwikkeling met recreatief medegebruik.

h

c.





Niet uit te rderken beetemingen

Artikel I Wonen met bijbehorend erf

1. Doeleindenomschrijving

De op kaart 2 voor r^ronen met bi;behorend erf aangewezen gronden zijn
bestemd voor:
a. woningen
b. tuinen, erven en paden
c. parkeervoorzieningen voor eigen gebruik,

met bijbehorende bebouwing.

2. Samenvallende bestemmingen

a. Op gronden welke samenvallen met de bestemming water:staatsdoelein-
den, is het bepaalde in artikel 18 van toepassing.

b. op gronden welke samenvallen met de bestemming leidingen/ is het
bepaalde in artikel 19 van toepassing.

3. Bou\^woorschrif ten

a. Behoudens het bepaalde onder c, dienen de gebouwen te worden gebouwd
binnen de op kaart 2 aangegeven bouwvlakken.

b. De goothoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan op kaart 2
is aangegeven.

c. Bijgebouwen mogen zowel binnen de bouwvlakken als binnen de op kaart
2 aangegeven gebieden met de aanduiding "bijgebouwen toegestaan"
worden gebouwd, met inachtneming van de onderstaande regels:
1e de maximum oppervlakte aan bijgebouwen mag per woning niet meer

bedragen dan 20 m2 zonder, en 40 m2 met garage;
2e de goothoogte van de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3.00

m.

Artikel 9 Bedrijfsdoeleinden

1. Doeleindenomschrijving

De op kaart 2 voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. bedrijven
b. bedrijfswoningen
c. toegangsv\reqen en parkeervoorzieninqen
d. ervenf
met bijbehorende bebouwing.

2. Samenvallende bestemmingen

Op gronden welke samenvallen met de bestemming waterstaatsdoeLeinden, is
het bepaalde in artikel 18 van toepassing.

J



3. Bedri j fsactiviteiten

a. Toegestaan zijn:
L. bedrijven welke voorkomen

deze voorschriften horende
met uitzondering van:

- rd -

in de categorieën 1 t/m 3 van de bij
Staat van Bedrijfsactiviteiten, zulks

in categorie 3 en een maximale
100 m;
in een categorie, welke met een

diversiteit) zijn aangeduid;
die naar aard en invloed oP de

met bedrijven in een toegelaten

a. bedrijven die zijn ingedeeld
afstandsindicatie hebben van

b. bedriiven die zijn ingedeeld
(continu) of "!" (grote

Tevens zijn toegestaan bedrijven
omgeving gelijk te stellen zijn
categorie.

2.goederenwegvervoerbedrijfzonderschoonmakentankssBlcodeT2.3.

b.NiettoegestaanzijninrichtingenzoalsaangewezeninartikeL2.4
vanhetlnrichtinqen-envergunningenbesluitmilieubeheer.

4. Bouwvoorschriften

a. De gebouwen dienen geheel binnen de

ken te worden gebouwd'
op kaart 2 aangegeven bouwvlak-

b. Het bestemmingsvlak mag voor niet meer dan

c. De bouwhoogte van de bedrijfsqebouwen mag

kaart 2 is aangegeven.
d. Per bedrijf is één bedrijfswoning

de voorwaarden is voldaan:
toegestaan, mits aan de onderstaan-

1e er dient een saneringsprogramma voor het bedrijventerrein Voorst
te zijn vastgesteld;

2e uit nader akoestisch onderzoek dient te worden aangetoond dat de

geluid'sbelastingopdegevelvandewoning(en)vanwegehetbe-
drijventerreinVoorst,nauitvoeringvandesaneringsmaatrege-
Ien, niet meer zal bedragen dan 50 dB(A);

3eopgrondvanhetsaneringsprogrammadientvoldoendezekerheidte
bestaandatdesaneringsmaatregelenbinnen2)aatnahetverle*
nenvandebouwvergunningookdaadwerkelijkzijngerealiseerd.

e.Degoothoogtevandewoningmagnietmeerbedragendan6.o0m.

5. Vrijstelling

Burgemeesterenwethouderszijnbevoegdvrijstellingteverlenenvanhet
bepaalde in lid 4, onder d, voor het bouwen van een tweede bedriifswo-

ning,metinachtnemingvanhetbepaaldeinlid4d,onderlet/m3e,en
mitsdezewoningvoordebedrijfsvoeringnoodzakelilkis.

Artikel LO Nutsdoeleinden

1. Doeleindenomschrijving

Deopkaart2voornutsdoeleindenbestemdegrondenzijnbestemdvoor:

a. een electriciteitsdistributiebedrijf met een transformatorvermogen

van 110-10 kV
b. toegangswegen en parkeervoorzieningen
c. erf ,

met bilbehorende bebouwing'

3Ot worden bebouwd.
niet meer bedragen dan oP



2. Bouwvoorschriften

a. De gebouwen dienen geheel binnen het op kaart 2 aangegeven bouwvlak
te worden gebouwd.

b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op kaart 2 is aangegeven.

Artikel 11 Sportvoorzieningen

1. Doeleindenomschrijving

De op kaart 2 voor sportvoorzieningen aangewezen gronden zi¡n bestemd
voor:

a. veldsporten
b. gebouwde sportvoorzieningen
c, toegangsvregen en parkeervoorzieningen
d. erf,
met bijbehorende bebouwing.

2. SamenvalLende bestemmingen

op gronden welke samenvallen met de bestemming waterstaatsdoeleinden, is
het bepaalde in artikel 18 van toepassing.

3. Bouwvoorschriften

a. Het bestemmingsvlak mag voor niet meer dan 20% worden bebouwd.
b. De afstand van een gebouw tot de bestemmingsgrens mag niet minder

bedragen dan 10 m.
c. De bouwhoog:te van de gebouwen mag niet meer bedraqen dan 13.00 m.
d. De hoogte van de andere bouwwerken mag/ met uitzondering van ballen-

vangers en lichtmasten, niet meer bedragen dan 3.50 m.

Artikel 12 Agrarisch recreatieve doeleinden

1. Doeleindenomschrijving

De op kaart 1 voor agrarisch recreatieve doeleinden aangewezen gronden
zijn bestemd voor agrarische doeleinden in de recreatieve sfeer en groen-
voorzieninqen.

2. Beschrijving in hoofdlijnen

a. Het beleid is gericht op een extensief gebruik in het kader van de
vrijetijdsbesteding. fn dat verband zal medewerking worden verleend
aan het gebruik als schapen- en/of ponlrweide en vergelijkbare hob-
by's in de agrarische sfeer, gebruik als speelweide of als volkstuin
alsmede aan overige met het voorqaande vergelijkbare activiteiten.

b. Aan het oprichten van gebouwen zal medewerkingr worden verleend, voor
zover deze van ondergeschikte aard zijn, zoals schapenhokken en/of
paardestallen.

C



3. Bouwvoorschriften

a. De gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag niet meer bedragen
dan 50 m2.

c. De qoothoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 3.50 m.

d. De hoogte van de andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3.OO m.



Artikel 13 Natuurontwikkeling en extensieve recreatie

1. Doeleindenomschrijving

De op kaart 1 voor natuurontwikkeling en extensieve recreatie aangewezen
gronden ziln bestemd voor:

a. water
b, natuurontwikkeling en extensieve recreatie
c, toegangswegen
met bijbehorende andere bouwwerken,

2. Beschrijving in hoofdlijnen

a. Deze bestemming voorziet in de ontwikkeling van een waterplas.
b. De overgang van het stedelijk gebied naar het open poldergebied

dient in de vormgeving van de plas tot uiting te komen.
c. De inrichting van plas wordt gericht op natuurontwikkeling, met

extensief recreatief medegebruik.

3. Bour,rvoorschriften

De hoogte van de andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3.50 m.

Artikel 14 Verkeersdoeleinden

1. Doeleindenomschriiving

De op kaarten 1 en 2 voor verkeersdoeleínden aangewezen gronden zijn
bestemd voor:

a. wegen voor het gemotoriseerd verkeer
b. een spoorlijn, waar dit op de kaart is aangegeven
c. haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer
d. fiets- en voetpaden
e. parkeervoorzieningen
f. groenvoorzieningen
q. water en oeververbindingen
h. geluidbeperkende voorzieningen,
met bijbehorende bouwwerken.

2. Beschrijving in hoofdlijnen

Naast het bepaalde in artikel 5 (al-gemene beschrijving in hoofdlijnen)
kan de wijze waarop de in het plan aan deze gronden toegekende doelein-
den zullen worden nagestreefd, in hoofdlijnen als volgt worden beschre-
ven.

a. Het maximum aantal rijstroken voor het gemotoriseerde verkeer be-
draagt (exclusief ventwegen en in- en uitvoegstroken) tweer met
uitzondering van het gedeelte van de Voc.¡rsterweq dat is gelegen
vanaf de zuidelijke planqrens tot maximaal 400 m voorbij het kruis-
punt met de Klipperweg, waar maximaal vier rijstroken zL)n toege-
staan.

a



b, De oeververbinding over het Zwarte Water dient, teneinde een vrije
scheepvaart veilig te stellen, te worden voorzien van beweegbare
bruggedeelten.

3. Samenvallende bestemmingen

a. Op gronden, die zi3n bestemd voor een spoorlijn' welke samenvallen
met de in artikel 19 (leidingen) geregelde bestemming, is al hetgeen
in art. 19 (leidingen) is toegestaan uitsluitend toegestaan, indien
en voor zover zulke, verenigbaar is met het belang van de spoorweg;

b. Op gronden welke samenvallen met de bestemming waterstaatsdoelein-
den, is het bepaalde in artikel 18 van toepassing.

c. Op gronden \^relke samenvallen met de bestemming leidingen is het
bepaalde in artikel 19 van toepassing.

4. Bouwvoorschriften

a. De hoogte van de andere bouwwerken mag, met uitzondering van licht-
masten, verkeersgeleiders en bruggen, niet meer bedragen dan een
3 .00 m.

b. De hoogte van lichtmasten en verkeersgeleiders mag niet meer bedra-
gen dan 10.00 m.

c. De hoogte van de bruggen mag niet meer bedragen dan 45.00 m+ NAP.

Artikel 15 openbaar vervoer en langzaam verkeer

1. Doeleindenomschriivinq

De op kaarten ! en 2 voor openbaar vervoer en Langzaam verkeer aangewe-
zen gronden zijn bestemd voor:
a. hoofdroutes voor het langzaam verkeer
b. openbaar vervoer en hulpdiensten
c. groenvoorzieningen
d. water en oeververbindingen,
met bijbehorende andere bouwwerken.

2. Beschrijving in hoofdlijnen

Naast het bepaalcie in artikel 5 (algemene beschrilving in hoofdlijnen)
kan de wijze waarop de in het plan aan deze gronden toegekende doelein-
den zullen worden nagestreefd, in hoofdlilnen als volgt worden beschre-
ven.

De oeververbinding over het zwarte Water dient, teneinde een vrile
scheepvaart veilig te stellen, te worden voorzien van beweegbare brugge-
deeLten.



3. Samenvallende bestemmingen

a. Op gronden welke samenvallen met de bestemming waterstaatsdoelein-
den, is het bepaalde in artikel 18 van toepassing.

b. op gronden welke samenvallen met de bestemming leidingen is het
bepaalde in artikel 19 van toepassing.

4. Bouwvoorschriften

a. De hoogte van de andere bouwwerken mag, met uitzondering van licht-
masten, verkeersgeleiders en bruggen, niet meer bedragen dan een
3.00 m.

b. De hoogte van lichtmasten en verkeersgeleiders mag niet meer bedra-
gen dan 9.00 m.

c. De hoogte van de bruggen mag niet meer bedragen dan 45. O0 m+ NAP.

Artikel 16 Groenvoorzieningen

1. Doeleindenomschrijving

De op kaart 2 voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. groenvoorzieningen en water
b. bermen en taluds
c. fiets- en voetpaden
d. speelvoorzieningenr voor zovet op de kaart nader aangegeven,
met bijbehorende andere bouwwerken.

2. SamenvalLende bestemmingen

a. op gronden welke samenvallen met de bestemming waterstaatsdoelein-
den, is het bepaalde in artikel 18 van toepassing.

b. op gronden welke samenvallen met de bestemming leidingen is het
bepaalde in artikel 19 van toepassing.

3. Bouwvoorschriften

De hoogte van de andere bouwwerken, met uitzondering van speelvoorzienin-
gen, mag niet meer bedragen dan 3.50 m.

Artikel- 17 Water

De op de kaart voor water aangeerezen gronden zijn bestemd voor een plas,
ten behoeve van de waterhuishouding, natuurontwikkeJ-ing en/of recreatie,
met de daarbij behorende andere bouwwerken.

a



2.
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Artikel 18 Waterstaatsdoeleinden

l. Doeleindenomschri jving

De op de kaart voor waterstaatsdoeLeinden aangewezen gronden zijn pri-
mair bestemd voor uiterwaarden en een waterkering.

Beschrijving in hoofdlijnen

De wijze waarop de in het plan aan deze gronden toegekende doeleinden
zullen worden nagestreefd, zijn in hoofdlijnen in artikel 5 (algemene
beschrijving in hoofdlijnen) beschreven.

Samenval lende bestemmingen

op gronden met deze bestemming welke samenvallen met één van de in arti-
kel 6 (woongebied), artiket B (wonen met bijbehorend erf), artikeL 9

(bedrijfsdoeleinden), artikel 12 (sportvoorzieningen), artikel 14 (ver-
keersdoeleinden), artikel 15 (openbaar vervoer en Iangzaam verkeer),
artikel 16 (groenvoorzieningen) of artikel 19 (leidingen) geregelde
bestemmingen, is bebouwing ten behoeve van de samenvallende bestemmingen
slechts toelaatbaar voor zover de waterstaatsbelangen niet worden ge-
schaad, en nadat het utaterschap hieromtrent is gehoord.

Artikel 19 Leidingen

1. Doeleindenomschrijving

Ter plaatse van de op kaart 1 aangegeven rioolwaterpersleiding respectie-
velijk ter plaatse van de op de kaarten 1 en 2 aangegeven hoogspannings-
Ieidinq zijn de gronden, over een breedte van 5 meter aan weerszijden
van de op de kaarten aangegeven assen van de leidingen, bestemd voor een
rioolwaterpersleiding, respectievelijk een ondergrondse 110 KV-hoogspan-
ningsleiding, met bijbehorende andere bouwwerken.

2. AL hetgeen elders in deze voorschriften over de in het eerste lid bedoel-
de gronden is bepaald is, met uitzondering van het bepaalde in de artike-
Ien 14, Iid 1, sub b (Verkeersdoeleinden, Spoorweg) en 18 (waterstaats-
doeleinden), ondergeschikt aan de in het eerste lid genoemde bestemming.

3. AI hetgeen in de voorschriften omtrent de ondergeschikte bestemming als
bedoeld in het tweede lid is toeqestaan, is uitsluitend toelaatbaar
indien en voor zover zulks - gehoord de beheerder van de spoorweg of
betreffende leiding - verenigbaar is met het belang van de bestemming
verkeersdoeleinden, spoorweg of de bestemming leidingen.



PÀR. III O\/ERIGE BEPÀI,INGMI

Artikel- 20 Gebruik van gronden en bebouwing

1. Het is verboden, onverminderd het bepaalde in artikel 25, Iid 2 van deze
voorschriften, de gronden binnen het plangebied te gebruiken op een
wijze of tot een doel in strijd met de op de kaart aanqer¡rezen bestemmin-
gen en deze voorschriften.

2. onder strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in elk geval verstaan
het gebruik van gronden:

a. aIs staanplaats voor onderkomens;
b. als opslag-, stort- of bergplaats van a1 dan niet afgedankte voorwer-

pêû, stoffen, materialen en produkten, alsmede als buitenopslag bij
bedrijven, behoudens waar dit volgens de bestemming is toegestaan.

3. De in lid 2 genoemde verboden gelden niet indien en voor zover de in dit
lid genoemde vorm van gebruik noodzakeliik is in verband met het normale
beheer en onderhoud van de gronden en bebouwing.

4. Het is verboden, onverminderd het bepaalde in artikel 25, Iid 2 van deze
voorschriften de gebouwen binnen het plangebied, die worden of reeds
zijn gebouwd op plaatsen, r¡raar dit krachtens het plan is toegestaan, te
gebruiken op een wt)ze of tot een doel in strijd met de op de kaart
aangegeven bestenuning en deze voorschriften.

5. onder stri¡dig gebruik als bedoeld in de leden 1 en 4 wordt in elk geval
verstaan het gebruik van gronden en gebouwen voor de uitoefening van de
detailhandel, behoudens waar dit voJ-gens de bestemming is toegestaan.

6. Burgemeester en wethouders verlenen vrilstelling van het bepaalde in de
Ieden 1 en 4 van dit artikel indien strikte toepassing van die voor-
schriften leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die
niet door dringende redenen gerechtvaardigd wordt.

Artiket 21 Aanlegvergunningenstelsel

1. het is verboden op of in de gronden aangewezen voor de bestemming ver-
keersdoeleinden, bestemd voor spoorweg, de bestemminq waterstaatsdoelein-
den of de bestemming leidingen, zonder of in afwijking van een schrifte-
Iijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de
volgende werken of werkzaamheden uit te (doen) voeren:

a. het aanbrengen van diepbrortelende beplanting of bomen tot een diepte
groter dan 0.50 m;

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wL)ze indrijven
van voorwerpen in de grond;

c. het wi)zrgen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen,
afgraven of oPhogen;

d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
e. het verrichten van graafwerkzaamheden.
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Het is verboden op of in de gronden met de bestemming woongebied, voor
zover deze op de, op kaart 2 opgenomen, detailkaarten zijn aangegeven
als "te handhaven erf, inclusief terp", zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergun-
ning), het maaiveldniveau te wijzigen door ontginnen, bodemverlagen/
afgraven of ophogen of anderszins.

De in lid 1 en 2 vervatte verboden zijn niet van toepassing op werken en
werkzaamheden, welke:
a. betrekkinq hebben op het normale onderhoud;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden

van dit plan.

De in Iid 1 vervatte werken of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar,
indien hierdoor geen schade zal worden toegebracht aan de primaire be-
stemming "verkeersdoeleinden" respectievelijk "waterstaatsdoeleinden",
respectievelijk "leidingen" en hierdoor het onderhoud van de primaire
bestemming niet in onevenredige mate wordt bemoeilijkt,
Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in lid 1 wordt
door burgemeester en wethouders schriftelijk advies gevraagd aan de
beheerder van de primaire bestemming.

5. De in lid 2 vervatte werken of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar,
indien hierdoor geen schade wordt toegebracht aan de cultuurhistorische
waarde van de op het erf aanwezige terp.

Artikel 22 Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de
bepalingen van dit plan, ten behoeve van:

a. het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwen van openbaar
nut, zoals schakelhu:-sjes, transformatorhuisjes, gemaalgebouwtjes,
regelkasten, wachthuisjes, teJ-efooncellen en fietsenstallingen, gasdruk-
regel- en meetstations, met een maximum inhoud van 50 m3 en een maximum
bouwhoogte van 3.5O m;

het afwijken van de voorgeschreven maten, mits deze afwijking niet meer
bedraagt dan 10t;

het afwijken van de bestemmingsgrenzen, mits de afwijking niet meer
bedraagt dan 10.00 m.

Artikel 23 Wijzigingsbevoegdheid

1. Beschrijving in hoofdlijnen
Burgemeester en wethouders zL)o bevoegd, met inachtneming van het bepaal-
de in artikel 11 van de Wet op de RuimteLijke Ordening, het plan te
wijzigen in die zin dat één of meerdere van de in artikel 5 (algemene
beschrijving in hoofdlijnen) onder A, sub 4, bedoelde geprojecteerde
watergangen komen te verval-Ien, mits:
a. de economische noodzaak van de wijziging wordt aangetoond;
b. de waterhuishouding van het gehele plangebied is veiliggesteld;
c. het in het plan in artikel 5 onder A, sub 4, opgenomen onderscheid

in maatvoering tussen hoofdwaterqangen en overige watergangen gehand-
haafd brijft.

b.
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I,loongebied
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaal-
de in artikel 1l- van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de bestemming
woongebied - voor zover nader op kaart 1 is aangegeven - te wijzigen in
de bestemming groene stadsrandzone. Het bepaalde in artikel 7 is op de
gewijzigde bestemminq van toepassing.

Groene stadsrandzone
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaal-
de in artikel 11 van de Vùet op de Ruimtelijke ordening, de bestemming
groene stadsrandzo e - voor zover nader op kaart f- is aangegeven - te
wijzigen in de bestemming woongebied. Het bepaaLde in artikel 6 is op de
qewt-)zLgde bestemming van toepassing.

Staat van Bedrijfsactiviteiten
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaal-
de in artikel 11 van de V{et op de Ruimtel-ijke ordening, de staat van
Bedri jfsactiviteiten te wijziqen, indien technologische ontwikkelingen
en/of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven.

Artikel 24 Procedure voorschriften

1. Het ontwerp-besluit van wijziging c.q. uitwerking ligt tenminste geduren-
de 14 dagen ter gemeentesecretarie ter inzage.

4-

2. De burgemeester maakt de nederlegging tevoren in
nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid
kelijke wijze bekend.

een
en

of meer dag- of
voorts op de gebrui-

3. De onder 2 genoemde bekendmaking c.q. kennisgeving houdt mededeling in
van de bevoegdheid van belanghebbenden tot het schrifteLijk indienen van
bezwaren gedurende de periode van de nederlegqing.

Artikel 25 overgangsbepalingen

1. Gebouwen of andere bouwwerken, weJ-ke ten tilde van de tervisielegging
van het ontwerp van dit plan bestaan, in uitvoering zijn of kunnen wor-
den gebouwd krachtens een voor dat tijdstip verleende bouwvergunning,
c.q. krachtens een reeds ingediende bouwaanvraag te verlenen bouwvergun-
ning en die afwijken van het planf mogen mits de bestaande afwijkingen
daarbij naar de aard niet worden vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. geheel worden herbouwd indien het gebouw of ander bouwwerk is teniet
gegaan door een calamiteit. behoudens onteigening overeenkomstig de
wet; bouwwergunning dient te worden aangevraagd binnen 2 laar nadat
het bouwwerk is tenietgegaan.

2. Het ten tijde van het van kracht worden van het plan bestaande gebruik
van gronden en bouwwerken, dat plaatsvindt in strijd met de bestemming
van dit plan en daarbij behorende voorschriften, mag worden voortgezet;
een wijziging van dit bestaande gebruik is uitsluitend toegestaan indien
door deze wijziging de afwijking van het plan naar de aard niet wordt
vergroot.

t)
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ArtikeL 26 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 20, leden 1 en 4, en artikeL 2I,
Leden 1 en 2, van deze voorschriften wordt aangemerkt als een strafbaar feit
in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimteli3ke ordening'

Artikel 27 SlotbepaLing

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam:
"Voorschriften bestemmingsplan Stadshagen" .
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