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ARTIKEL 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN H 
| 

het plan 


het bestemmingsplan "Groot-Lammerenburg" van de gemeente Vlissingen, vervat in 


de plankaart en deze voorschriften met bijlagen. 
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de plankaart 


de kaart met de bijbehorende verklaring met tekeningnummer 9688, waarop de 


bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zĳn aangewezen. 


bouwen 


het plaatsen, het geheel of gedeelteliik oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

BESTEMMINGSPLAN vergroten van een bouwwerk. 


bouwwerk 


elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal ofander materiaal, welke | 

hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun 


vindt in ofop de grond. 

SAB’EINDHOVENgebouw 

elk bouwwerk, dat (een) voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeelte-
lĳk met wanden omsloten ruimte(n) vormt. 
haofdgebauw 
gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen, bouwmassa of 
ruimtelijke uitstraling, dan wel gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouw-
werk valt aan te merken. 
bijgebouw 
een gebouw, aangebouwd aan of vrijstaand van een op hetzelfde bouwperceel gele-
gen hoofdgebouw, dat in bouwkundig, ruimtelĳk, architectonisch of stedenbouw-
kundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofd-
gebouw. 
bouwvlak 
een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee gronden zĳn aangeduid, waarop 
hoofd- en bĳgebouwen zĳn toegelaten. 
bouwgrens 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak. 
bouwperceel 
een aaneengesloten perceel grond, waarop krachtens de bepalingen van het plan 
hoofd- en bijgebouwen zĳn toegestaan. 
bebauwìngspercentage 
een op de plankaart aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het bouw-
perceel dat ten hoogste mag worden bebouwd met hoofd- en bijgebouwen. 
waning 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonder-
lijk huishouden. 
bruto vloeroppervlak 
alle ommuurde en overdekte ruimten die ten behoeve van een bedrijf worden benut. 
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dienstwoning/bedriifswoning 
een woning in ofbĳ een gebouw of op een terrein, kennelĳk siechts bestemd voor 
(het huishouden van) een persoon wiens huishouding daarin, gelet op de bestem-
ming van het gebouw of het terrein, noodzakelĳk is. 
dienstgebauw 
een gebouw op een terrein, uitsluitend bestemd voor of noodzakelĳk ten behoeve 
van de exploitatie en het beheer, voortvioeiend uit en ter realisering van de bestem-
ming van het terrein. 
huisverbonden beroep 
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, 
medisch, therapeutisch, lichaamsverzorgend, kunstzinnig, ontwerptechnisch of 
hiermee gelijk te stellen gebied, dat doorzijn beperkte omvang in een woning met 
bijbehorende gebouwen, met behoud van de primaire, ruimtelijk zichtbare, woon-
functie, kan worden uitgeoefend. 
huisverbonden bedrijf 
het beroepsmatig verlenen van diensten en zorg of het uitoefenen van (ambachtelij-
ke) bedrijvigheid door middei van handwerk, waarvan de omvang in een woning met 
bijbehorende gebouwen past en de primaire, ruimtelijk zichtbare, woonfunctie blijft 
behouden. 
detailhandel 
het bedrĳfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten ver-
koop, het verkopen en/of leveren van goederen aan degenen die deze goederen 
kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 
beroeps- of bed rĳfsactiviteit. 

horecabedrijf, algemeen 
een bed rĳf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken, maaltijden en/of 
geringe etenswaren voor al dan niet gebruik ter plaatse. 
horecabedrijf, categorie A 
een bedrĳf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende dranken 
voor consumptie ter plaatse (al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van 
geringe etenswaren) en het ten gehore brengen van muziek en/of het geven van 
gelegenheid tot dansbeoefening, al dan niet incidenteel met levende muziek gecom-
bineerd en dat in ieder geval 00k in de avond en nacht geopend is; het accent ligt Op 
de verstrekking van drank ter plaatse. 
horecabedrijf, categorie B 
een bedrĳf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al dan niet voor consumptie 
ter plaatse) bereide geringe etenswaren (al dan niet met als nevenactiviteit het ver-
strekken van, veelal alcoholvrije, dranken) en dat zowel overdag als in de avonduren 
geopend is; het accent ligt op de verstrekking van, al dan niet voor consumptie ter 

' ' 

plaatse bereide, geringe etenswaren. 
horecabedrijf, categorie C 
een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltĳden voor consumptie 
ter plaatse (al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholhoudende 
en alcoholvrĳe dranken) en dat overdag en in de avonduren geopend is; het accent 
ligt op de verstrekking van volwaardige maaltĳden voor consumptie ter plaatse. 
hatel-pensionbedriif 
een bedrĳf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van nachtverblĳf (al dan niet met 
als nevenactiviteit het verstrekken van maaltiiden en dranken voor consumptie ter 
plaatse); het accent ligt op de verstrekking van nachtverblĳf met ontbijt. 
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kantoor 
een ruimte of een complex van ruimten welke is bestemd omte worden gebruikt 


voor administratieve werkzaamheden. 


dienstverlenend bedrĳf/zakelijke dienstverlening 


een kantoor of bedrijf met een publieksgerichte functie dat in hoofdzaak is gericht 
op het ter plaatse bedrĳfsmatig verlenen van diensten aan of ten gerieve van bedrij-
ven en/of personen, zoals een voorlichtings-, advies-‚ reis- en uitzendbureau, een 
makelaars- en/ofverzekeringskantoor, een kapsalon of bank. 
bedrijf 
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen 
van goederen. 
ambachtelijk bedrijf 
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrĳfsmatig, geheel of ovenNe'gend 
door middel van handwerk, vervaardigen, bewerken, installeren en/of herstellen van 
goederen, voornamelijk rechtstreeks ten behoeve van de uiteindelijke gebruiker of 

'verbruiker. 
maatschappelĳke doeleinden 
instellingen, bestemd voor medische en verzorgende, sociaal-culturele, religieuze, 
militaire, educatieve en openbare dienstverlenende instellingen. 
verblijfsrecreatie 
zeer tijdelijk recreatief nachtverblĳf in kampeermiddelen, trekkershutten en stacara-
vans, zomerhuizen, recreatiewoningen en hotel-pensions, gedurende korte perioden 
per iaar en niet zijnde een gebruik als hoofdverblijf. 
recreatieve bewoning 
bewoning voor tijdelijk verblijf gedurende korte perioden van het jaar van een voor 
verblĳfsrecreatie bestemd gebouw door personen, die hun hoofdverblĳf elders heb-
ben. 
permanente bewoning 
bewoning van een woning, die gebruikt wordt als hoofdverblĳf door de bewoner(s). 
apenbaargebied 
de gronden die voor eenieder toegankelijk zijn en die in eigendom, beheer en onder-
houd zijn bij een overheidsinstelling. 
sex- en/ofpornobedrijf 
een inrichting bestemd voor het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of verto-
ningen van erotische aard en/of pornografische aard. Onder sex- en/of pornobedrijf 
wordt mede begrepen: 
a sexbiascoop: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van film- en/of 

videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard; 
b sexclub: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van vertoningen van 

erotische aard enlof pornografische aard; 


sexautomaat- een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen 


plaatsvinden van films- en/of videovoorstellingen van erotische enlof pornografi-


sche aard; 


d sexwinkel: een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waar-
onder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van sexartikelen 
aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker; 

e 	 esca/Tbedrĳfi- een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de be-
drijfsruimte wordt uitgeoefend. 
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prostitutiebedriif 
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk 
bestemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie; prostitutie is 
het tegen betaling hebben van seksuele omgang met anderen op een naar buiten toe 
kenbare wijze. 
agrarisch bedrijf 
een bedrĳf, gericht op het voortbrengen van agrarische producten door middel van: 
— het telen of veredelen van gewassen, waaronder begrepen houtteelt en fruitteelt; 


— 
het houden of fokken van vee, pluimvee of pelsdieren, 
nader te onderscheiden in: 
a grondgebonden bedrĳ/€ een bedrĳf dat (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de 

agrarische grond als productiemiddei en waar (nagenoeg) geheel gebruik wordt 
gemaakt van open grond of glas met een hoogte van niet meer dan 1.00 meter; 

b kassenbea’rijfi een bedrijf, gericht op de teelt of veredeling van gewassen (nage-
noeg) geheel met behulp van kassen; 

c 	 niet-grondgebonden bedrij/î- een bedrijf dat (nagenoeg) niet afhankelĳk is van 
agrarische grond als productiemiddel, waaronder begrepen intensieve veehoude-
rij, ziinde een niet aan de grond gebonden agrarisch bedrijf als hiervoor bedoeld, 
gericht op de teelt van slacht-‚ fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en (nagenoeg) 
zonder weidegang. 

agrarisch hulp- en nevenbedrĳf 
a 	een niet-industrieel bedrijf, gericht op het opslaan en leveren van goederen aan 

agrarische bedrijven en/of het opslaan en verwerken van producten, die afkom-
stig zijn van agrarische bedrijven, waaronder begrepen mestverzamelsiio’s met 
een regio-nale functie of 

b 	een niet-industrieel bedrijf, dat, voornamelijk met behulp van verplaatsbare werk-
tuigen, uitsluitend of overwegend diensten verleent aan agrarische bedrijven, 
hetzij in verband met de bodemcultuur hetzij ter uitvoering van grondwerkzaam-
heden op agrarische cultuurgronden, zoals loonploeg- en dorsbedrijven. 

kassen 
bouwwerken, geheel of grotendeels van glas of lichtdoorlatend materiaal met een 
hoogte van 1.00 meter of meer ten behoeve van de teelt of verdeling van gewassen. 
hoveniersbedrijf 
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen 
van gewassen alsmede op het leveren van gewassen en andere goederen voor het 
inrichten van tuinen dan wel de aanleg en het onderhoud van tuinen voor derden, 
met dien verstande dat afzonderlĳke detailhandel niet is inbegrepen. 
tuincentrum 
detailhandel met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak, waarop 
artikelen voor de inrichting en het onderhoud van particuliere tuinen en de daarmee 
rechtstreeks samenhangende artikelen alsmede daarmee vergelĳkbare onderhouds-
en inrichtingsmaterialen worden aangeboden. 
agrarisch deskundige 
de agrarische adviescommissie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten of een 
andere door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafl1ankelĳke deskundige 
of commissie van deskundigen. 
beheerder van de waterkering 
Het waterschap dan wel de organisatie waar het waterschap onderdeel van uit-
maakt. 

“\\ 
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landschaps- en natuurbeschenningsdeskundige 


een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 


commissie van deskundigen inzake landschap en natuur. 


milieudeskundige 


een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelĳke deskundige of 
 U'I 

commissie van deskundigen inzake milieu. | 
archeologisch deskundige 
de provinciaal archeoloog van Zeeland dan wel een door burgemeester en wethou-
ders aante wĳzen onafhankelĳke deskundige of commissie van deskundigen inzake 

GROOT-LAMMERENBURG 

archeologie. 


afvalverzamelsysteem 


een bouwwerk of container, al dan niet ondergronds, welke dient voor de inzameling 


van afval alsmede goederen die na bewerking voor wedergebruik in aanmerking 


komen, zoals glas, blik, papier en kleding. 
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WĲZE VAN METEN 
| 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten. 
lengte, breedte en diepte van een gebouw 

SAB'EINDHOVEN 

tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de gemeenschappelijke scheidsmuren). 
oppervlakte van een gebouw 
tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzĳde van de gevels (en/of het 
hart van gemeenschappelijke scheidsmuren) en boven peil. 
(nok)haagte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot het hoogste punt van een bouwwerk; voor wat betreft gebouwen 
worden ondergeschikte uitspringende bouwelementen, zoals antennes, schoorste-
nen, liftopbouwen en trappenhuizen niet meegerekend. 
goothoogte 
vanaf het peil tot het eerste snijpunt of het eerste denkbeeldige snijpunt van het 
gevelvlak met het oplopende dakvlak. 
inhoud van een gebouw 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken (en/ofde harten van gemeenschappelijke 
scheidsmuren) en de dakvlakken, zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen en 
boven peil. 
afstand tot de zĳdelingse bouwperceelsgrens 
tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op 
dat bouwperceel voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is. 
peil 
a voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellĳk aan een weg of pad 

grenst: de hoogte van die weg of dat pad ter plaatse van de hoofdtoegang. 
b in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte ter-

rein ter plaatse. 
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ARTIKEL 4 

ARTIKEL 5 

WERKING VAN BOUWGRENZEN 
De bouwgrenzen mogen in afwijking van de plankaart en hoofdstuk II uitsluitend 
worden overschreden door: 
a tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hel-

lingbanen, funderingen, balkons, erkers en afdaken, mits de overschrijding niet 
meer bedraagt dan 1.50 meter; 

b andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet 
meer bedraagt dan 1.00 meter. 

BESTAANDE AFSTANDEN EN ANDERE MATEN 
In die gevallen dat afstanden op de dag van de terinzagelegging van het ontwerp-
plan minder bedragen dan in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande 
afstanden in afwijking daarvan als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 
In die gevallen dat nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud 
op de dag van terinzagelegging'van het ontwerpplan minder bedragen dan op de 
plankaart enlof in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande nokhoogten, 
oppervlakten, bebouwingspercentages en/ofinhoud in afwijking daarvan als mini-
maal toelaatbaar worden aangehouden. 
In die gevallen dat nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud 
op de dag van terinzagelegging van het ontwerpplan meer bedragen dan op de plan-
kaart en/of in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande nokhoogten, op-
pervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud in afwijking daarvan als maximaal 
toelaatbaar worden aangehouden. 

ALGEMENE VRĲSTELLINGEN 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het plan ten 
behoeve van: 
a het in geringe mate afwijken van bestemmingsgrenzen en overige aanduidingen 

op de plankaart in het horizontale vlak, indien dit noodzakelijk is ter aanpassing 
van de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, het steden-
bouwkundig beeld niet wordt geschaad en er geen dringende redenen zijn die 
zich hiertegen verzetten; 

b 	het afwĳken van bouwgrenzen en overige aanduidingen op de plankaart in het 
horizontale vlak, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien dit uit oogpunt van 
doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is, het stedenbouwkundig 
beeld niet wordt geschaad en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen 
verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen op de plankaart is aan-
gegeven nìet meer dan 10 meter bedraagt; 

c 	 het oprichten van antennes, zend- en ontvangstmasten en antenne-opstelpunten, 
gericht op het gebruik ten behoeve van zend- en ontvangstìnstallatìes voor radio-
communicatie, het gebruik door radiozendamateurs en het gebruik ten behoeve 
van openbare veiligheid zoals sirenes, tot een hoogte van maximaal 55 meter. 

Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in lid 1geldt de proce-
dure zoals vervat in artikel 9van deze voorschriften. 
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ARTIKEL 6 ALGEMENE WĲZIGINGSBEVOEGDHEID 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig artikel 11 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening, het plan te wijzigen ten behoeve van het afwijken van be-
stemmingsgrenzen tot een maximum van 10.00 meter, indien en voor zover deze \l 

afwijkingen noodzakelijk zijn in verband met de uitmeting van het terrein, dan wel 


indien uit oogpunt van doelmatig gebruik van de grond gewenst is. 


Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 geldt de procedure 


zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften. 
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ARTIKEL 7 NADERE EISEN 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van de ruimtelijk-
stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied often behoeve het behoud van de 

BESTEMMINGSPLAN 

stedenbouwkundige vormgeving of inrichting van een gebied of ten behoeve van 
dringende belangen van derden, nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering 
en maatvoering van de bebouwing om te voorkomen dat: | 
a blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende terreinen, de woonsituatie of het straat- en bebouwingsbeeld; 
SAB'EINDHOVEN 

b verkeersonveilige of sociaal onveilige situaties ontstaan. 
Bij het stellen van nadere eisen als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in 
artikel 9 van deze voorschriften. 

ARTIKEL 8 AANLEGVERGUNNINGEN 
Ten aanzien van de op de plankaart als zodanig aangewezen beeldbepalende en 
cuItuurhistorisch waardevolle panden geldt dat het verboden is zonder of in afwij-
king van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders andere wer-
ken uit te voeren in de vorm van het geheel of gedeeltelĳk slopen van de beeldbepa-
lende en/of cuItuurhistorisch waardevolle elementen en/of bouwwerken. 
Ten aanzien van het op de plankaart als zodanig aangewezen archeologisch waarde-
vol gebied (Marnìxpleín e.a.) geldt, dat het verboden is zonder of in afwijking van 
een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders binnen de op de plan-
kaart aangegeven gebiedsbegrenzing de volgende andere werken uit te voeren: 
a het verstoren van de bodem (vanaf een diepte van 60 cm.) voor het vergraven en 

egaliseren van gronden; 
b het aanleggen van waterlopen en het vergraven en verruimen van bestaande 

waterlopen; 
c het aanbrengen van ondergrondse leidingen, constructies, installaties en appara-

tuur; 


d het planten, vellen en rooien van bomen; 


e nieuwbouw, herbouw en uitbreiding van gebouwen. 


Ten aanzien van het op de plankaart als zodanig aangewezen cuItuurhistorisch 
waardevolle bunkerveld (CH) geldt dat het verboden is zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders andere werken uit te voe-
ren in de vorm van het geheel of gedeeltelijk slopen van de cultuurhistorisch waar-
devolle elementen en/of bouwwerken. 


Het verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, of werkzaamheden welke het 


normale onderhoud en beheer betreffen.“ 
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8ater en wethouders voornemens zijn een |. ..
’ 

verlenen in a IWT-xga… deonder lid 6 en 7b- seIGI-ws-‘a î’ de aanlegver- 

ARTIKEL 9 

ARTIKEL 10 

ARTIKEL 11 

Een aanlegvergunning als bedoeld in lid 1, 2, 3mag alleen worden verIeend indien 
door de uitvoering van het andere werk de aanwezige cultúurhistorìsche en/of (his- 
torisch) bouwkundige waarden van de elementen en bouwwerken niet onevenredig 
worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelĳkheden voor het herstel van 
de waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 
Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in lid 1 en 3 winnen 
burgemeester en wethouders advies in van de welstandscommissie omtrent de 
vraag ofdoor het verlenen van een aanlegvergunning geen onevenredige afbreuk zal 
worden gedaan aan de betreffende waarden van de bebouwing. 
Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in lid 2 winnen 
burgemeester en wethouders advies in van de archeologisch deskundige omtrent de 
vraag of door het verlenen van een aanlegvergunning geen onevenredige afbreuk zal 
worden gedaan aan de archeologische waarden van het gronden. 

~ ~ ~ 

gunning slechts wor ‘I'-"“ 
| van een verklaring van geen bezwaar 

„avanvfi'e’d puteerde Staten. 

PROCEDUREVOORSCHRIFTEN 
Bij het nemen van een beslissing omtrent het verlenen van een vrijstelling, aanleg- 
vergunning dan wel een ontwerpwijzigingsbesluit is de openbare voorbereidings- 
procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

GECOMBINEERDE BESTEMMINGEN 
Wanneer blijkens de bestemmingsaanduidìngen op de plankaart gronden voor 
meerdere doeleinden zijn bestemd, zijn de desbetreffende bestemmingsartikelen 
gezamenlijk van toepassing voor het toelaatbare gebruik en de toelaatbare bebou- 
wing. 
Wanneer de meerdere doeleinden waarvoor gronden worden bestemd per niveau 
van elkaarverschìllen zijn de bestemmingsaanduidingen op de plankaart per bouw- 
laag aangegeven. 

UITSLUITING AANVULLENDE WERKING BOUWVERORDENING 
De voorschriften van de Bouwverordening van de Gemeente Vlissingen, zoals deze 
luiden op het tijdstip van terinzagelegging van het plan, ten aanzien van onderwer- 
pen 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 de verlening van vrĳstelling van de stedenbouwkundige bepa- 

lingen (paragraaf 5, artikel 2.5.1); 
b de anti-cumulatiebepaling (paragraaf 5, artikel 2.5.2); 
c de bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer; brandblusvoorzieningen 

(paragraaf5, artikel 2.5.3); 
d de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (paragraaf 5, artikel 2.5.4); 
e de ruimte tussen bouwwerken (paragraaf 5, artikel 2.5.17);
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f de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen (para-
graafs, artikel 2.5.30). 
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‚.n 0 ARTIKEL 12 WOONDOELEINDEN (w)I 

daeIeinden 
De op de plankaart voor woondoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtne-

GROOT-LAMMERENBURG ming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor het 
wonen. 
Voor zover gelegen binnen het op de plankaart aangegeven aarcheologisch waarde-
vol gebied, zijn de gronden tevens bestemd voor behoud van de archeologische 
waarden. 

BESTEMMINGSPLAN 

inrichting 
Op deze gronden zijn toegelaten: 

| a hoofdgebouwen (woningen); 
D' bijgebouwen; 


c bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

SAB'EINDHOVEN 

d 	erf- en terreinafscheidingen; 
e 	garageboxen; 
f 	 tuinen, erven, groen-, speel- en parkeervoorzîeningen. 

bouwvoorschrìflen 


De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: 


a voor hoofdgebouwen geldt: 


1 een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
2 de oppervlakte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 30% bedragen van de 

oppervlakte van het bouwperceel, indien de hoofdgebouwen vrijstaand worden 
of zijn gebouwd; 
de maximale goot- en nokhoogte staat aangegeven op de plankaart; 

4 de afstand tot de aangrenzende bouwperceelsgrenzen of het openbaar gebied 
bedraagt ten minste 3.00 meter, indien de hoofdgebouwen vrijstaand worden 

3 

of zijn gebouwd; 
b voor bijgebouwen geldt: 

1 bijgebouwen dienen achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdge-
bouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd, tenzij op 
de plankaart anders staat aangegeven; 

2 de gezamenlĳke oppervlakte van de bijgebouwen bij een hoofdgebouw mag 
niet meer dan: 
— 25 ma, indien de hoofdgebouwen of de daarbĳ behorende bijgebouwen 

aaneen of geschakeld worden of zijn gebouwd of 
_ 

— 40 m’, indien de hoofdgebouwen (woning) vrijstaand worden ofzijn ge-
bouwd, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de hoofd-

en bijgebouwen ten hoogste 50% van de oppervlakte van het bouwperceel mag 
bedragen; 
de goothoogte mag niet meer dan 3.00 meter en de nokhoogte niet meer dan3 
4.50 meter bedragen; 

4 	de afstand van het bijgebouw tot het openbaar gebied bedraagt, zowel bij vrij-
staande als aaneengebouwde of geschakelde woningen, tenminste 1.00 meter; 



5 	 indien het bijgebouw bij vrijstaande hoofdgebouwen is geprojecteerd binnen 
het bouwvlak, bedraagt de afstand tot de aangrenzende bouwperceelsgrens 
tenminste 1.00 meter; 

c voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt: 
1 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde — met uitzondering van erf-

en terreinafscheídìngen mag ten hoogste 3.00 meter bedragen;-

2 	de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag bedragen: 


— 
 ten hoogste 1.00 meter, indien deze vòòr de naar de weg gekeerde gevels 
van het hoofdgebouw, dan wel vòòr het verlengde daarvan worden of zijn 
gebouwd; 

— ten hoogste 2.00 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde ge 
vels van het hoofdgebouw, dan wel in of achter het verlengde daarvan wor 
den of zijn gebouwd; 

d 	voor garageboxen, niet behorende bij een woning op hetzelfde bouwperceel, 
geldt dat: 
1 garageboxen uitsluitend aaneen mogen worden gebouwd op gronden, die op 

de plankaart staan aangegeven met de aanduiding “garageboxen toegestaan”; 
2 de goot- en nokhoogte per op de plankaart als één aangeduid en bijeenbeho-

rend complex gelijk dienen te zijn en ten hoogste 3.00 meter bedragen. 

gebruik van biigebauwen voor woonfuncties 
Aan de woning aangebouwde bijgebouwen mogen voor woonfuncties worden ge-
bruikt. 

vriistelling 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
in lid 1 voor de uitoefening van huisverbonden beroepen en bedrijven, met dien 
verstande dat: 
a de woning moet blijven voldoen aan het Bouwbesluit; 
b de woonfunctie primair en in ruimtelijke zin gehandhaafd blijft; 
c geen onevenredige hinder voor het woonmilieu wordt veroorzaakt en geen one-

venredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de wijk/buurt; 
d uitsluitend de feitelijke eigenaar/ bewoner van de woning het desbetreffende 

beroep/bedrijf mag uitoefenen, waarbij maximaal 30% van de begane grond— 
vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de bijgebouwen tot een maximum van 
45 m2 voor het desbetreffende beroep en bedrijf mag worden gebruikt; 

e het gebruik geen onevenredig nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwik-
keling en de parkeerbalans; 

f geen onevenwichtige verstoring mag plaatsvinden van de voorzieningenstructuur 
van de gemeente; 

g geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd verkoop in het klein aan huis in ver-
band met het desbetreffende beroep of bedrijf; 

h geen activiteiten mogenplaatsvinden, die in de regel worden uitgeoefend op een 
winkelcentrum of een bedrijventerrein; 

i geen medewerking wordt verIeend aan bedrijven, die vergunnings- of meldings-
plichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer, tenzij het gebruik de woonfunctie 
niet zal aantasten, gezien het advies van een milieudeskundige; 

Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in sub 1 geldt de proce-
dure, zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften. 
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ARTIKEL 13 

striidig gebruik 


Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 


a een gebruikvan de bĳgebouwen als zelfstandige woning; 


b een gebruik van vrĳstaande bĳgebouwen anders dan voor doeleinden onderge-


schikt aan en ten dienste van de woonfunctie; 
c een gebruikvan het hoofdgebouw en/of de bijgebouwen als sex- of pornobedrijf 

of prostitutiebedrìjf. 

wĳzigingsbevaegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel11 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening bevoegd, ten aanzien van de gronden gelegen binnen de op de plan-
kaart nader aangeduide gebiedsbegrenzingen, de bestemming te wijzigen door het 
op de plankaart aangeven van een bouwvlak voor de realisering van nieuwe wonin-
gen, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. 
Binnen de op de plankaart met “I” nader aangeduide gebieden zijn in totaal maxi-
maal 5 nieuwe woningen toegestaan 
Binnen het op de plankaart met “II” nader aangeduide gebied zijn maximaal 3 
woningen toegestaan, mits gesitueerd achter de lijn met de bestaande bebouwing. 
De nokhoogte van de woningen mag niet meer dan 9 meter bedragen. 
Het woningbouwtempo dient in overeenstemming te zijn met het woningbouwpro-
gramma. 
Alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in sub 1 dienen burge-
meester en wethouders aan te tonen dat: 
a het wiizigingsplan uitvoerbaar is, waaronder mede wordt begrepen de milieu-

technische toelaatbaarheid (zoals bodemonderzoek en afstand tot omliggende 
bedrijvigheid); 

b de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder in acht wordt genomen; 
c een archeologisch onderzoek is uitgevoerd. 
Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in sub 1 geldt de procedu-
re zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften. 

WOONGEBIED (UIT TE WERKEN) (wu) 
doeleindenomschrijving 
De gronden op de plankaart aangewezen voor uit te werken gebied zijn bestemd 
voor woondoeleinden met bijbehorende voorzieningen, groenvoorzieningen, ver-
keersvoorzieningen. 

inrichting 


Op deze gronden zijn toegelaten: 


a hoofdgebouwen, bijgebouwen en erf- en terreinafscheìdingen; 


b ontsluitingsvoorzieningen; 


c waterlopen en waterpartijen, tuinen, erven, parkeer-‚ groen- en speelvoorzienin-


gen. 

uitwerkingsregels 


Met toepassing van het bepaalde in artikel11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 


werken burgemeester en wethouders de bestemming woongebied (uit te werken) 


nader uit, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
�
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Toegestaan zijn uitsluitend hoofdgebouwen met bijbehorende bebouwing en overige 
bij het woongebied behorende voorzieningen, een en ander met inachtneming van 
het bepaalde in artikeI12 van dit plan, met dien verstande dat aan het volgende 
dient te worden voldaan. 
Het aantal woningen bedraagtminimaa124o en maximaal 360 en deze mogen ‚.n UO 

uitsluitend worden gerealiseerd met inachtneming van het bepaalde in de Wet ge-
Iuidhinder. 
Van de in het eerste lid aangewezen gronden mag ten hoogste het op de plankaart 
aangegeven percentage van de gronden met deze bestemming worden bebouwd 

GROOT-LAMMERENBURG 

met hoofd- en bijgebouwen. 


De nokhoogte van de woningen mag niet meer dan 12 meter bedragen. 


Het woningbouwtempo dient in overeenstemming te zijn met het woningbouwpro-


gramma. 


De parkeernorm bedraagt minimaal1,5 parkeerplaats per woning. 

BESTEMMINGSPLANUit archeologisch onderzoek dient te blĳken dat geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de archeologische waarden van het gebied, gehoord de archeologisch 
deskundige. |
Tegelijkertijd met een uitwerkingsplan wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. 


10 
 Het bouwen mag uitsluitend geschieden overeenkomstìg een uitwerking zoals 
SAB'EINDHOVENvastgesteld door burgemeester en wethouders of, indien bedenkingen zijn inge-

diend, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 
11 	 Indien en zolang een uitwerkingsplan nog niet is vastgesteld kan een bouwvergun-


ning slechts worden verleend als belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld, 


schriftelijk bedenkingen in te brengen tegen het bouwplan en van Gedeputeerde 


Staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen. 


ARTIKEL 14 DETAILHANDELSDOELEINDEN (D) 
doeleinden 
De op de plankaart voor detailhandelsdoeleinden aangewezen gronden zijn, met 
inachtneming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd 
voor detailhandel en zakelijke dienstverlening/dienstverlenende bedrijven. 
Voorzover gelegen binnen het op de plankaart aangegeven archeologisch waardevol 
gebied, zijn de gronden tevens bestemd voor behoud van de archeologische waar-
den. 

inrichting 


Op deze gronden zijn toegelaten: 


a hoofd- en bijgebouwen; 


b één dienst/bedrĳfswoning, tenzij op de kaart anders staat aangegeven; 


c bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 


d erf- en terreinafscheidingen; 


e tuinen, erven, groen- en parkeervoorzìenìngen. 


bauwvaorschriften 


De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: 


a voor hoofdgebouwen geldt: 


1 een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

de maximale goot— en nokhoogte staan aangegeven op de plankaart; 


b voor bijgebouwen geldt: 


2 
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1 bijgebouwen dienen achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdge-
bouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd; 

2 de goothoogte mag nietmeer dan 3.00 meter en de nokhoogte nietmeer dan 
4.50 meter bedragen; 

voor bouwwerken, geen gebouwen zĳnde, geldt; 
1 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3.00 me-

ter bedragen. 
2 de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag bedragen: 
— ten hoogste 1.00 meter, indien deze vòòr de naar de weg gekeerde gevels 

van het hoofdgebouw, dan wel vòòr het verlengde daarvan, worden of zijn 
gebouwd; 

— ten hoogste 2.00 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde ge 
vels van het hoofdgebouw, dan wel in of achter het verlengde daarvan 
worden ofzijn gebouwd. 

| 
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strijdig gebruik 
Onder met deze bestemming strĳdig gebruik wordt in ieder geval verstaan een ge-
bruik van de hoofdgebouwen, de dienst/bedrijfswoning en/ofde bijgebouwen voor 
sex- of pornobedrijf of prostitutiebedrijf. 

ARTIKEL 15 HORECADOELEINDEN (H) 
doeleinden 
De op de plankaart voor horecadoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtne-
ming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor hore-
cabedrijven categorie A en B. 

inrichting 
Op deze gronden zijn toegelaten: 
a hoofd- en bijgebouwen; 
b één dienst/bedrijfswoning, tenzij op de plankaart anders staat aangegeven; 
c bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d erf- en terreinafscheidingen; 
e tuinen, erven en groen- en parkeervoorzieningen. 

bauwvaorschriften 
De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: 
a voor hoofdgebouwen geldt: 

1 een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
2 de maximale nokhoogte en goothoogte staat aangegeven op de plankaart; 

b voor bijgebouwen geldt: 
1 bijgebouwen dienen achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdge-

bouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd; 
2 de goothoogte mag niet meer dan 3.00 meter en de nokhoogte niet meer dan 

4.50 meter bedragen; 
c voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt: 

1 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3.00 me-
ter bedragen. 

2 de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag bedragen: 
— ten hoogste 1.00 meter, indien deze vòòr de naar de weg gekeerde gevels 

‚_ 

L 
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ARTIKEL 16 

van het hoofdgebouw, dan wel vòòr het verlengde daarvan, worden of zijn 
gebouwd; 

— ten hoogste 2.00 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde ge 
vels van het hoofdgebouw, dan wel in of achter het verlengde daarvan wor 
den of zijn gebouwd. HU”! 

vrijstelling 


Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 


in lid 1 voor de vestiging van één categorie C horecabedrijf, mits het bedrijf en/of de 
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bedrijfsactiviteiten geen blijvende onevenredige afbreuk doen aan het heersende 


woon- en leefmilieu. 


Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in sub 1 geldt de 


procedure zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften. 


BESTEMMINGSPLANstrijdig gebruik 


Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan een ge-


bruik van de hoofdgebouwen, de dienst/bedrijfswoning en/ofde bijgebouwen voor 
 |
sex- of pornobedrijf of prostitutiebed rijf . 

SAB'EINDHOVEN 

BEDRĲFSDOELEINDEN (B) 
doeleinden 
De op de plankaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inacht-
neming van de op de kaart aangegeven nadere aanduiding en het bepaalde in lid 4 

‘ van dit artikel, bestemd voor:
�

a aannemersbedrĳf; 


ar autorĳschool 


g garagebedrĳf; 


op opslagbedrĳf; 


ts tankstation. 


Voor zover gelegen binnen het op de plankaart aangegeven archeologisch waardevol 


gebied, zijn de gronden tevens bestemd voor behoud van de archeologische waar-


den. 

inrichting 


Op deze gronden zijn toegelaten: 


a hoofd- en bijgebouwen; 


b één dienst/bedrijfswoning, tenzĳ op de plankaart anders staat aangegeven; 


c bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 


d erf- en terreinafscheidingen; 


e tuinen, erven en groen- en parkeervoorzieningen. 


bauwvoorschriften 
De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: 
a voor hoofdgebouwen geldt: 

1 een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
de maximale nokhoogte en goothoogte staat aangegeven op de plankaart; 

b voor bijgebouwen geldt: 
1 bijgebouwen dienen achter de naarde weg gekeerde geveI(s) van het hoofdge-

bouw dan weI in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd; 

2 
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ARTIKEL 17 

2 de goothoogte mag niet meer dan 3.00 meter en de nokhoogte nietmeer dan 
4.50 meter bedragen; 

c 	 voor hoofd- en bijgebouwen geldt: de gezamenlijke oppervlakte van de hoofd— en 
bijgebouwen mag ten hoogste het op de plankaart aangegeven percentage van de 
oppervlakte van het bouwperceel bedragen; 

d 	voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt: 
1 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3.00 me-

ter bedragen. 
2 de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag bedragen: 
— ten hoogste 1.00 meter, indien deze vóór de naar de weg gekeerde gevels 

van het hoofdgebouw, dan wel vóór het verlengde daarvan, worden ofzijn 
gebouwd; 

— ten hoogste 2.00 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde gevels 
van het hoofdgebouw, dan wel in of achter het verlengde daarvan worden 
of zijn gebouwd. 

gebruiksvoorschriflen 
De gronden, aangegeven in de legenda op de plankaart ten behoeve van een speci-
fiek bed rijf of specifieke bedrijfsactiviteiten, mogen uitsluitend daarvoor worden 
gebruikt. 

vrijstellingen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
in lid 1 voor een bedrijf of bedrijfsactiviteit anders dan volgens de aanduiding is 
toegestaan, mits het bedrijf ofde bedrijfsactiviteit qua hinder, aard en invloed be-
treft vergelijkbaar is met de genoemde bedrijven of bed rijfsactiviteiten en het desbe-
treffende bedrĳf of bedrijfsactiviteit geen onevenredige afbreuk doet aan het heer-
sende woon- en leefmilieu; 
Bij toepassing van de vrĳstellingsbevoegdheden als bedoeld in sub 1 geldt de 
procedure zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften. 

strijdig gebruik 
Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 
a een gebruik voor bedrijven als bedoeld in het lnrichtingen- en vergunningenbe-

sluit milieubeheer; 
b een gebruik van het hoofdgebouw, de dienst/bedrijfswoning en/of de bijgebou-
wen als sex— of pornobedrijf of prostitutiebedrijf; 

c een gebruik van de bedrijfsgebouwen als woning. 

MAATSCHAPPELĲKE DOELEINDEN (M) 
doeleinden 
De op de plankaart voor maatschappelijke doeleinden aangewezen gronden zĳn, 
met inachtneming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen en het 
bepaalde in lid 4 van dit artikel, bestemd voor medische en verzorgende, sociaal-cul-
turele, religieuze, educatieve en openbare dienstverlenende instellingen, waaronder 
kantoren en functies ten behoeve van overheidsinstelIingen. 
Voor zover gelegen binnen het op de plankaart aangegeven archeologisch waardevol 
gebied, zijn de gronden tevens bestemd voor behoud van de archeologische waar-
den. 



2 inrichting 
Op deze gronden zijn toegelaten: 
a 	 hoofd- en bijgebouwen; 

‚.;b 	één dienst/bedrijfswoning, tenzij op de plankaart anders staat aangegeven; \] 

c 	 bouwwerken, geen gebouwen zijnde; I 
d 	erf- en terreinafscheidingen; 
e 	tuinen, erven en groen- en parkeervoorzìenîngen. 
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bouwvaorschriften 
De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: 
a 	voor hoofdgebouwen geldt: 

1 een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
2 de maximale nokhoogte en goothoogte staan aangegeven op de plankaart; 

BESTEMMINGSPLANb 	voor bijgebouwen geldt: 
1 bijgebouwen dienen achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdge-

bouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd; I 
2 de goothoogte mag niet meer dan 3.00 meter en de nokhoogte niet meer dan 

4.50 meter bedragen; 
SAB-EINDHOVENc 	 voor hoofd- en biigebouwen geldt: de gezamenlijke oppervlakte van de hoofd- en 

bijgebouwen mag ten hoogste‘het op de plankaart aangegeven percentage van de 
oppervlakte van het bouwperceel bedragen; 

d voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt: 
1 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3.00 me-

ter bedragen. 
2 	de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag bedragen: 


— 
 ten hoogste 1.00 meter, indien deze vóór de naar de weg gekeerde gevels 
van het hoofdgebouw, dan wel vóór het verlengde daarvan, worden of zijn 
gebouwd; 

— ten hoogste 2.00 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde 
gevels van het hoofdgebouw, dan wel in of achter het verlengde daarvan 
worden of zijn gebouwd. 

gebruiksvoorschriften 
De gronden, aangegeven in de legenda op de plankaart ten behoeve van een speci-
fieke voorziening, mogen uitsluitend daarvoorworden gebruikt. 

strijdig gebruik 
Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan een ge-
bruik van het hoofdgebouw, de dienst/bedrijfswoning en/of de bijgebouwen als sex-
of pornobedrijf 0f prostitutiebedrijf. 

ARTIKEL 18 KANTOORDOEL-EINDEN (K) 
doeleinden 
De op de plankaart voor kantoordoeleinden aangewezen gronden zijn, met inacht-
neming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor 
kantoren. 



2 	 inrichting 
Op deze gronden zijn toegelaten: 
a hoofd- en bijgebouwen; 
b één dienst/bedrijfswoning, tenzij op de plankaart anders staat aangegeven; 

Hoo c bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
I d erf- en terreinafscheidingen; 


e tuinen, erven en groen- en parkeervoorzieningen. 


bouwvoorschriften 


De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: 


a voor hoofdgebouwen geldt: 


1 een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlakworden gebouwd; 
2 de maximale nokhoogte en goothoogte staan aangegeven op de plankaart; 

b voor bijgebouwen geldt: 

GROOT-LAMMERENBURG 

BESTEMMINGSPLAN 

1 bijgebouwen dienen achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdge-
bouw dan weI in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd; 

| 2 de goothoogte mag niet meer dan 3.00 meter en de nokhoogte niet meer dan 
4.50 meter bedragen; 


c voor hoofd- en bĳgebouwen geldt: 

SAB'EINDHOVEN de gezamenlĳke oppervlakte van de hoofd- en bijgebouwen mag ten hoogste het 

op de plankaart aangeven percentage van de oppervlakte van het bouwperceel 
bedragen; 

d voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt: 
1 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3.00 me-

ter bedragen. 
2 de hoogte van erf- of terreinafscheidingen mag bedragen: 
— ten hoogste 1.00 meter, indien deze vòòr de naar de weg gekeerde gevels 

van het hoofdgebouw, dan wel vòòr het verlengde daarvan, worden of zijn 
gebouwd; 

— ten hoogste 2.00 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde ge 
vels van het hoofdgebouw, dan wel in of achter het verlengde daarvan 
worden of zijn gebouwd. 

strijdig gebruik 
Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan een ge-
bruik van het hoofdgebouw, de dienst/bedrijfswoning en/of de bijgebouwen als sex-
of pornobedrijf of prostitutiebedrijf. 

ARTIKEL 19 RECREATIEVE DOELEINDEN (R) 
doeleinden 
De op de plankaart voor recreatieve doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd 
voor volkstuinen ten behoeve van de vrijetijdsbesteding. 

inrichting 


Op deze gronden zijn toegelaten: 


a gebouwen ten behoeve van de bestemming; 


b bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 


c erf- en terreinafscheidìngen;
�
_ 

d tuinen, erven, groen-, speel- en parkeervoorzieningen. 



3 

ARTIKEL 20 

bouwvoorschriften 


De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: 


a voor gebouwen geldt: 


1 I-lde nokhoogte mag niet meer dan 4.50 meter en de goothoogte niet meer dan @ 
3.00 meter bedragen; | 

2 per volkstuin van ten minste 250 m2 mag een tuinhuis, kas of bergruimte wor-


den geplaatst van ten hoogste 20 m”; 


b voor bouwwerken, geen gebouwen zĳnde, geldt: 
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1 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3.00 me-


ter bedragen; 


2 de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2.00 meter bedra-


gen. 


BESTEMMINGSPLANgebruiksvaorschriften 


De gronden, op de plankaart aangegeven met een nadere aanduiding, mogen uitslui-


tend voor dat doel worden gebruikt. 
 I 

strijdig gebruik 
SAB'EINDHOVENOnder met deze bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan een ge-


bruik van de bijgebouwen als sex- of pornobedrijf of prostitutiebedrijf. 


AGRARISCHE DOELEINDEN (A) 
doeleinden 
De gronden met de bestemming agrarische doeleinden zijn bestemd voor grondge-
bonden agrarische bedrijven, alsmede voor kassen en niet-grondgebonden bedrijfs-
activiteiten als neventak, en tevens voor: 
a het behoud, herstel en/of versterking van de aanwezige landschappelijke en/of 


cultuurhistorische waarden, alsmede het behoud, herstel en/of versterking van 


het karakter van de agrarische randzone; 
b ter plaatse van de nadere aanwijzing (k): kassenbedrijven; 
c waterlopen en -partijen; 
en met dien verstande dat geen intensieve veehouderij is toegestaan. 

bouwvaorschriften 


Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden 


gebouwd: ' 


a niet voor bewoning bestemde gebouwen; 


b per bedrijf niet meer dan één bedrijfswoning; 


c bouwwerken, geen gebouwen zĳnde, waaronder silo's en mestopslagplaatsen; 
met dien verstande dat een en ander slechts is toegestaan indien dit voor een doel-
matige bedrijfsvoering gelet op de aard, inrichting, omvang en continuiteit van het 
bedrijf, nodig is. 
Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende bepalin-
gen: 
a de gebouwen, siIo's en mestopslagplaatsen, die tot eenzelfde bedrijf behoren 

moeten worden gebouwd binnen het op de kaart aangegeven bebouwingsvlak, 


behoudens het bepaalde onder e; 




b de oppervlakte en inhoud van een dienstwoning mag niet meer bedragen dan 200 
rn2 respectievelijk 750 m3; 

c de hoogte van een silo, met uitzondering van een mestverzamelsilo, mag niet 
meer bedragen dan 10 meter; 

D.M0 per bedrijf mag niet meer dan één mestverzamelsilo worden gebouwd; de inhoud | mag niet meer bedragen dan 2.500 m3 en de hoogte niet meer dan 5 meter; 
e buiten de bebouwingsvlakken mogen uitsluitend worden gebouwd; 

1 schuilgelegenheden en melkstallen met een gezamenlijke oppervlakte van niet 
meer dan 50 m2 per bedrijf en een goothoogte van niet meer dan 3 meter; 

2 schuren met een gezamenlijke oppervlakte van 100 m2 per bedrijf en een goot-
hoogte van 4 meter, uitsluitend ten behoeve van een fruitteeltbedrijf; 
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bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
f de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van kassen voor glas-

tuinbouw mag niet meer bedragen dan: 

3 

BESTEMMINGSPLAN 

1 	 13.000 m2 op gronden die op de plankaart zijn aangegeven met K1; 
2 6.500 m2 op gronden die op de plankaart zijn aangegeven met K2. 

| 
3 vrijstelling 


1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen: 

SAB'EINDHOVEN a 	van het bepaalde in lid 1b voor de bouw van een tweede bedrijfswoning, indien dit 

voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is en mits vooraf van Gedepu-
teerde Staten van Zeeland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen; 

b 	van het bepaalde in lid 2a voor de bouw van een gebouw of een silo die de gren-
zen van het bebouwingsvlak met ten hoogste 15% van de oppervlakte van het be-
bouwingsvlak overschrijdt; 

c 	 van het bepaalde in lid 2a voor de bouw van een gebouw dan wel een silo, die de 
grenzen van een bebouwingsvlak met niet meer dan 15 meter overschrijdt; 

2 	 Vrijstelling wordt slechts verleend indien: 
a het bouwplan noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering; 
b het bouwplan uit milieuhygiënisch oogpunt aanvaardbaar is in verband met de 

belangen van de omliggende bestemmingen; 
c het bouwplan geen onevenredige afbreuk doet aan de waarden van de gronden. 

wiizigingsbevoegdheden 
1 	 Wijziging en/of vergroting bebouwingsvlakken 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de kaart aangegeven bebouwings-
vlakken te wijzigen en/of te vergroten, met inachtneming van de volgende bepalin-
gen: 
a het wijzigingsplan dient betrekking te hebben op een volgens dit artikel toelaat-

baar bedrijf; 
b wijziging en /of vergroting van het bebouwingsvlak dient noodzakelijk te zijn in 

verband met een doelmatige bedrijfsvoering; 
c toepassing van de wijzigingsbevoegdheid mag niet leiden tot: 

1 onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden ter 
plaatse van naburige agrarische bedrijven; 

2 onevenredige verstening, verglazing en versnippering van de agrarische gron-
den; 
onevenredige aantasting van landschappelijke waarden; 

d de gezamenlijke oppervlakte van het bebouwingsvlak mag niet meer bedragen 
3 

'dan 1,5 ha. 



2 	 Wijziging bestemming 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van een bebouwingsvlak 
te wijzigen ten behoeve van: 
a een manege; NH 

b volkstuinen; | 
c sport en (dag)recreatieve voorzieningen; 
d een hoveniersbedrijf, een tuincentrum en/of kwekerij of een combinatie van deze; 
e een dierenasiel, een dierenpension of een paardenfokkerĳ; 
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Bedrijfsbee'indiging/vrijkomende agrarische bebouwing 


Burgemeester en wethouders zijn bevoegd na bedrijfsbeéindiging de bestemming 


van een bebouwingsvlak te wijzigen in de bestemming woondoeleinden, erf en tuin, 


en/of de bestemming bedrijven, subbestemming opslag met inachtneming van de 


volgende bepalingen: 
 BESTEMMINGSPLAN 

a 	 het aantal woningen binnen het bebouwingsvlak en het bouwvolume van de ge-


bouwen mag niet worden vergroot; 
 |
b de aanwezige goot- en nokhoogte van de gebouwen mag niet worden gewijzigd; 


c 
 er mogen, uitsluitend bij de als cultuurhistorisch waardevol aangemerkte boerde-
SAB'EINDHOVENrijen, maximaal twee woningen ontstaan; 


d de opslag van milieugevaarlijke stoffen is niet toegestaan; 


e 
 (bedrijfsmatige) bewerkingen (groot onderhoud/reparatie) van de opgeslagen 


goederen is niet toegestaan; 


f 
 de opslag mag niet leiden tot ernstige toename van de automobiliteit, uitgaande 


van het aantal verkeersbewegingen dat een agrarische bedrijf genereert; 


g toepassing van de wijzigingsbevoegdheid mag niet leiden tot onevenredige aan-


tasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de in de nabijheid 


gelegen bestemming, de agrarische productiefunctie en de landschappelijke kwa-


liteiten ter plaatse. 


toetsing 


Alvorens omtrent het verlenen van een wijzigingsplan ex art. 11 WRO, bouwvergun-


ning of vrijstelling te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelĳk 


advies in van: 
a 	 de landschaps- en natuurbeschermìngsdeskundìge omtrent de vraag of een 


bouwplan geen onevenredige afbreuk zal doen aan de waarden van de gronden 


met dien verstande dat advies slechts behoeft te worden ingewonnen indien het 


bouwplan betrekking heeft op: 


1 een vrijstelling; 


2 gebouwen buiten het bebouwingsvlak; 


3 kassen; 


4 mestverzamelsilo's; 


b 	de milieudeskundige omtrent de vraag of een bouwplan geen onevenredige af-


breuk zal doen aan dein de nabijheid gelegen bestemmingen en functies en de in 


de toekomst te verwachten ontwikkelingen, met dien verstande dat advies slechts 


behoeft te worden ingewonnen indien het bouwplan betrekking heeft op: 


1 kassen; 


2 mestverzamelsilo's. 


c de agrarisch deskundige omtrent de vraag of een bouwplan, welke betrekking 


heeft op bedrijfsgebouwen groter dan 100 m3, noodzakelijk is voor de bedrijfsvoe-



N N 

ARTIKEL 21 

SAB‘EINDHOVEN 
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BESTEMMINGSPLAN 
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ARTIKEL 22 

ring van het desbetreffende agrarisch bedrijf alsmede omtrent de vrijstelling als 
bedoeld in lid 2. 

d de archeologische deskundige omtrent de archeologische waarden van het ge- 
bied waar het bouwplan betrekking op heeft.

~ 

2ster en wethouders voornemens zijn bouwvergiégarg 
vrijstelling te . -|inafwijking van het in lid 1 bedo desadvi an de bouwver- ‚._. 

gunning en/of vrijstellings 

VERKEERSDOELEINDEN 

‚.u: na ontvangst van een verklaring 
eeputeerde State~ 

doeleinden 
De op de plankaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inacht- 
neming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor 
verkeer en verblijf. 
Voor zover gelegen binnen het op de plankaart aangegeven archeologisch waardevol 
gebied, zijn de gronden tevens bestemd voor behoud van de archeologische waar- 
den. 

inrichting 
Op deze gronden zijn toegelaten: 
a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder artistieke kunstwerken; 
b rijbanen ten behoeve van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen; 
c stadserf, pleinen, fiets- en voetpaden, bermen, groen, water en parkeervoorzie- 

ningen, afvalverzamelsystemen, geluidwerende voorzieningen, artistieke kunst- 
werken en overige bijbehorende voorzieningen. 

bouwvoorschriften 
De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zĳnde, mag ten hoogste 8.00 meter 
bedragen. 

vrijstelling 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
in lid 3 tot een hoogte van maximaal1o.oo meter; 
Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in sub 1 geldt de proce- 
dure zoals vervat in artikel 9 van de voorschriften. 

GROENVOORZIENINGEN 
doeleinden 
De op de plankaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn, met inacht- 
neming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor 
groene ruimte en recreatief medegebruik. 
Voor zover gelegen binnen het op de plankaart aangegeven archeologisch waardevol 
gebied, zijn de gronden tevens bestemd voor behoud van de archeologische waar- 
den.
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inrichting 


Op deze gronden zijn toegelaten: 


a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder artistieke kunstwerken; 


b bijgebouwen, indien de groenvoorziening behoort bij een hoofdgebouw; 


c plantsoenen, groenstroken en bermen met beplanting; 


d fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, uitritten, waterlopen en —partijen en 


recreatieve speel-‚ sport- en ontmoetingvoorzieningen, afvalverzamelsystemen, 
geluidwerende voorzieningen, artistieke kunstwerken en overige bijbehorende 
voorzieningen. 

bouwvoorschriften 
a de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5.00 meter 

bedragen; 
b 	de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3.00 meter bedragen; 
c 	 de nokhoogte van bijgebouwen mag maximaal 4.50 meter bedragen; 
d 	voor de oppervlakte aan bijgebouwen bij een hoofdgebouw gelden de voorschrif-

ten behorend bij de bestemming van het hoofdgebouw. 

vrijstelling 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
in lid 3: 

a voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een hoogte van maximaal van 6.00 
meter; 

b met betrekking tot de goothoogte van bijgebouwen, tot een maximum van 4.00 
meter; 

c met betrekking tot de nokhoogte van bijgebouwen, tot een maximum van 5.50 
meter. 

Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in sub 1 geldt de proce-
dure zoals vervat in artikel 9 van de voorschriften. 

wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn, op grond van artikel 11 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening, bevoegd ten aanzien van de gronden gelegen binnen de op de plan-
kaart nader aangeduide gebiedsbegrenzing, de bestemming als volgt te wijzigen: 
a in gebied III: het wijzigen in de bestemming “woondoeleinden”, met dien ver-

stande dat: 
1 binnen het op de plankaart nader aangeduide gebied maximaal1o woningen 

zijn toegestaan, mits gesitueerd in lijn met de bestaande bebouwing; 
2 de nokhoogte van de woningen niet meer dan 10 meter mag bedragen; 
3 het woningbouwtempo in overeenstemming dient te zijn met het woningbouw-

programma. 
Alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in sub 1 dienen burge-
meester en wethouders aan te tonen dat: 
a 	het wijzigingsplan uitvoerbaar is, waaronder mede wordt begrepen de milieu-

technische toelaatbaarheid (zoals bodemonderzoek en afstand tot omliggende 
bedrijvigheid); 

b 	de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder in acht wordt genomen; 
c 	 een archeologisch onderzoek is uitgevoerd. 
Bĳ toepassing van de wĳzigingsbevoegdheid als bedoeld in sub 1 geldt de procedu-
re zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften. 
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ARTIKEL 23 WATER 
1 doeleinden 

De op de plankaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor water en 
24 recreatief medegebruik. 

L') 

€ m 2 inrichting 
z 
@
ul 
E 
E 

Op deze gronden zijn toegelaten: 
a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen waterbouwkundige 

L‘ 

‚‘_ 

O O 
:: 

b 
kunstwerken, bruggen, recreatieve voorzieningen en artistieke kunstwerken; 
oevers, kaden, groenvoorzieningen en overige bijbehorende voorzieningen. 

w 
z 
5 3 bouwvoarschriften 
n. 
U) 
L'! 

.2. 

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 8.00 meter 
E 
2 

bedragen. 
u.! 
|-m 
: 4 vrijstelling 

5 > O = D 

1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
in lid 3 tot een hoogte van maximaal1o meter; 

E 
lu 
. m < 

2 Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in 1 geldt de procedure 
zoals vervat in artikel 9 van de voorschriften. 

\n 
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ZONEBEPALINGEN 


U'I ARTIKEL 24 ZONE INDUSTRIELAWAAI N 

doeleinden 
De op de plankaart voor geluidszone industrieterrein aangewezen gronden zijn mede 
bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de na-
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bijheid van een industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 
bouwen 
In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk II van deze voorschriften, mogen op de in 
lid 1 bedoelde gronden geen nieuwe woningen en andere in de zin van de Wet ge-
luidhinder gevoelige gebouwen worden gebouwd. 

BESTEMMINGSPLAN 

ARTIKEL 25 ZONE TEN BEHOEVE VAN HOOFDGASTRANSPORTLEIDING | 

doeleinden 
De gronden gelegen binnen 7 m ter weerszijden van de als zodanig op de plankaart SAB'EINDHOVEN 

aangeduide hoofdgastransportleiding zijn mede bestemd voor de bescherming van 
die leiding. 

bouwen 
In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk II van deze voorschriften, mag op de ìn 1 
bedoelde gronden niet worden gebouwd. 

vrijstelling 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
in 2, mits gebouwd wordt in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk II van 
deze voorschriften. 
Een vrijstelling als bedoeld in 1 wordt niet verleend dan nadat burgemeester en 
wethouders daarover een advies hebben ingewonnen van de beheerder van de 
hoofdgastransportleiding. 

ARTIKEL 26 ZONE TEN BEHOEVE VAN RIOOLPERSLEIDING 
doeleinden 
De gronden gelegen binnen 7 m ter weerszijden van de als zodanig op de plankaart 
aangeduide rioolpersIeiding zijn mede bestemd voor de bescherming van die lei-
ding. 

bouwen 
In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk II van deze voorschriften, mag op de in 1 
bedoelde gronden niet worden gebouwd. 

vrijstelling 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
in lid 2, mits gebouwd wordt in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk II 

' 

van deze voorschriften. 
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Een vrijstelling als bedoeld in sub 1 wordt niet verleend dan nadat burgemeester en 
wethouders daarover een advies hebben ingewonnen van de beheerder van de ri-
oolpersleiding. 

VEILIGHEIDSZONE LPG-INSTALLATIE 

doeleinden 
De op de plankaart voor veiIigheidszone LPG-installatie aangewezen gronden zijn 
mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefmilieu in verband met de 
nabijheid van het vulpunt van de LPG-installatie. 

bouwen 
In afwĳking van het bepaalde in hoofdstuk II van deze voorschriften, mogen op de in 
lid 1 bedoelde gronden geen nieuwe woningen en geen nieuwe gebouwen bestemd 
voor het verblijf van meer dan 50 personen worden gebouwd. 
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Geen bouwwerk mag worden opgericht dan wel werken en/of werkzaamheden mo-
gen worden uitgevoerd, indien hierdoor op enig terrein of bouwperceel een toestand 
zou ontstaan, waardoor aan deze voorschriften niet langer meer zou worden voldaan 

GROOT-LAMMERENBURG 

dan wel een reeds bestaande afwijking van deze voorschriften zou worden vergroot. 

ARTIKEL 29 ALGEMENE GEBRUIKSBEPALING 
Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouw-

BESTEMMINGSPLAN 

werken te gebruiken, te laten gebruiken of mede te gebruiken voor een doel of op 
een wijze strijdig met de in dit plan aan de gronden gegeven bestemming. 
Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan: 
a een gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet 

aan het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke op- SAB'EINDHOVEN 

slag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud; 
b een gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een sex- en/of por-

nobed rijf en/of prostitutiebedrijf; 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde onder 1, indien 
strikte toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, 
die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

ARTIKEL 3O STRAFBAARSTELLING 
Overtreding van het bepaalde in artikel 29 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, 
als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

ARTIKEL 31 OVERGANGSBEPALING VOOR BOUWWERKEN 
Een bouwwerk dat op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan 
bestaat, dan wel nadien wordt gebouwd of kan worden gebouwd met inachtneming 
van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, en dat afvvijkt van het in dit plan 
(bestemmingen en/ofvoorschriften) mag, behoudens onteigening, gedeeltelijk 
worden vernieuwd en/of veranderd. 
Bij een gedeeltelijke vernieuwing en/of verandering als bedoeld in lid 1 mag geen 
nieuwe afwijking van het plan ontstaan noch een bestaande afwijking naar de aard 
en omvang worden vergroot. 
In geval een bouwwerk tenietgaat door een calamiteit mag het bouwwerk in afwij-
king van het bepaalde in lid 1 en 2 geheel worden vernieuwd, mits: 
a de bouwaanvraag binnen 1 1/2 jaar na het tenietgaan geschiedt; 
b de bouwgrenzen aan de wegzijde zo mogelijk in acht worden genomen. 
De bouwvergunning kan slechts worden geweigerd in verband met onteigening, 
indien de gemeenteraad voor de dag, waarop de aanvraag is ontvangen, een ontei-

-geningsbesluit heeft genomen. 

I 
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Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in lid 1 en 2 voor wat betreft de 
vergroting van de inhoud van de afwijkende gebouwen van 10% van de 00rspronke-
liike inhoud op het in lid 1 genoemde tijdstip en met inachtneming van het overige in 
dit artikel bepaalde, mits deze vergroting niet reeds eerder krachtens deze over-
gangsbepaling heeft plaatsgevonden. 

OVERGANGSBEPALING VOOR HET GEBRUIK 
Een gebruik van de onbebouwde grond en/of de opstallen, dat op het tijdstip van 
het van kracht worden van het plan bestond en dat afwijkt van de bestemming en/of 
de voorschriften mag worden voortgezet en/of gewijzigd, mits het gewijzigde ge-
bruik niet in meerder mate gaat afwijken van het plan. 
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepa-
lingen van dat plan. 

TITEL 

Dit plan kan worden aangehaald als “bestemmingsplan Groot Lammerenburg” van 
de gemeente Vlissingen. 
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