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1 INLEIDENDE BEPALINGEN 
 

 

Artikel 1  Begripsbepalingen 
 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 
 

1.1 het plan: 
het “Uitwerkingsplan Stadshagen, Waterkeringen Frankhuis” van de gemeente 
Zwolle, zoals aangegeven op de plankaart en in deze voorschriften, zijnde een 

uitwerking op grond van artikel 11 WRO van het bestemmingsplan 
“Stadshagen”; 

 

1.2 de plankaart: 
de plankaart van het uitwerkingsplan met tekeningnummer SL 4031; 
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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; 
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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. 

 

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.  BESTEMMINGSBEPALINGEN  
 

 

Artikel 3 Verkeers- en verblijfsdoeleinden VV 
 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart met “VV” voor verkeers- en verblijfsdoeleinden aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
a. erftoegangswegen; 

b. voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 

e. speelvoorzieningen; 
met een inrichting gericht op gemengd verkeer in een 30 kilometer gebied; 
 

met daaraan ondergeschikt: 
f. maatschappelijke voorzieningen; 
g. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst; 

h. geluidwerende voorzieningen; 
i. openbare nutsvoorzieningen; 
j. infrastructurele voorzieningen, zoals waterkeringen en kademuren; 

k. water; 
 
met de daarbij behorende: 

l. bebouwing. 
 
 

 
3.2 Bouwvoorschriften 
 

3.2.1 Voor het bouwen van andere gebouwen dan tunnels gelden de volgende 
bepalingen: 
a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen; 

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. 

 

3.2.2 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; 
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2. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter achter de naar de 

weg toegekeerde gevel 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 waaronder waterkeringen en 
kademuren, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 meter bedragen. 
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Artikel 4 Groenvoorzieningen G 
 
4.1 Bestemmingsomschrijving 

 
De op de plankaart met “G” voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 
b. erftoegangswegen; 
c. voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden; 

d. speelvoorzieningen; 
e. water; 
 

met daaraan ondergeschikt: 
f. maatschappelijke voorzieningen; 
g. recreatief medegebruik in de vorm van dagrecreatie 

h. educatief gebruik; 
i. nutstuinen; 
j. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst; 

k. geluidwerende voorzieningen; 
l. openbare nutsvoorzieningen; 
m. infrastructurele voorzieningen, zoals waterkeringen en kademuren; 

 
met de daarbij behorende: 
n. bebouwing. 

 
 
4.2 Bouwvoorschriften 

 
4.2.1 Voor het bouwen van andere gebouwen dan tunnels gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen; 
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. 

 
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 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 waaronder waterkeringen en 

kademuren, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 meter bedragen. 
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Artikel 5 Water WA 
 
5.1 Bestemmingsomschrijving 

 
De op de plankaart met “WA” voor water aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 

a. waterberging; 
b. waterhuishouding; 
c. waterlopen; 

d. scheepvaartdoeleinden; 
 
met daaraan ondergeschikt: 

e. oeververbindingen; 
f. groenvoorzieningen; 
g. openbare nutsvoorzieningen; 

h. infrastructurele voorzieningen; 
 
met de daarbij behorende: 

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, waterkeringen, 
kademuren en dammen met duikers. 

 

5.2 Bouwvoorschriften 
 
5.2.1 Op of in deze gronden mogen met uitzondering van tunnels geen gebouwen 

worden gebouwd. 
 
5.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 
a. de bouwhoogte van een brug mag niet meer dan 10 meter bedragen; 
b. 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 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; 
a. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

waaronder bruggen, waterkeringen, kademuren en dammen met duikers 

mag niet meer dan 4 meter bedragen. 
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3. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR 
DUBBELBESTEMMINGEN 
 

Artikel 6 Waterstaatsdoeleinden (dubbelbestemming) 
 
6.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De op de plankaart als dubbelbestemming voor waterstaatsdoeleinden 
aangewezen gronden zijn naast het bepaalde in de andere voor die gronden 
aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen en andere 

dubbelbestemmingen) tevens bestemd voor: 
a. de waterhuishouding; 
b. de aanleg, de verbetering en het onderhoud van de waterkeringen; 

 
met daaraan ondergeschikt: 
c. dijken en kaden; 

d. uiterwaarden; 
e. bergingsvijvers; 
f. wegen en paden; 

g. parkeervoorzieningen; 
 
met de daarbij behorende: 

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
6.2 Bouwvoorschriften 

 
6.2.1 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 waterstaatsdoeleinden. 
 
6.2.2 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen ten behoeve van de 

dubbelbestemming waterstaatsdoeleinden worden gebouwd. 
 
6.2.3 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

dubbelbestemming waterstaatsdoeleinden 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; 
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b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

waaronder waterkeringen en kademuren, mag niet meer dan 4 meter 
bedragen. 

 

6.3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
 
6.3.1 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. 

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

a. geen afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatsbelangen, zoals omschreven 

in lid 1 van dit artikel; 
b. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken waterstaatsbeheerder. 
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4.  OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 7  Slotbepaling 
Het plan en deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

“Uitwerkingsplan Stadshagen, Waterkeringen Frankhuis” 
 
 

 
drs. H.J. Meijer, voorzitter,     
 

 
 
O. Dijkstra, secretaris. 
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