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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 
 
 
plan 
de ruimtelijke onderbouwing ‘Biesheuvelweg 2’ van de gemeente Aalburg. 
 
aan huis verbonden bedrijf 
een bedrijf dat in (een gedeelte van ) een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het 
vervaardigen van producten en/of het leveren van diensten, door de gebruiker van de woning, waarbij 
de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is en niet zwaarder is dan een categorie 
1-bedrijf als opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten. 
 
aan huis verbonden beroep 
een dienstverlenend beroep op zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, ontwerptechnisch of 
kunstzinnig gebied, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de gebruiker, waarbij de woning in 
overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 
met de woonfunctie in overeenstemming is, waarbij beperkte detailhandel via internet mede is 
toegestaan.  
 
agrarisch bedrijf 
bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van telen van gewassen of het 
houden van dieren, met voorzieningen onder andere ten behoeve van de verwerking/vergisting van 
mest afkomstig van het eigen bedrijf. 
 
agrarisch medegebruik 
een binnen de natuurbestemming toegestaan agrarisch medegebruik in de vorm van extensief 
beheerd grasland, waarbij de instandhouding en versterking van omliggende en ter plaatse aanwezige 
natuur- en landschapswaarden voorop staat 
 
ambachtelijk bedrijf 
een bedrijf dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, 
bewerken of herstellen en het installeren van goederen, alsmede het verkopen en/of leveren, als 
ondergeschikte activiteit, van ter plaatse vervaardigde goederen verband houdend met het ambacht. 
 
bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
 
bedrijfsgebouw 
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.  
 
bedrijfsvloeroppervlakte 
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten. 
 
bedrijfswoning 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is. 
 
bestaand 
a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van de inwerkingtreding van het plan bestaat 

of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, 
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waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels 
anders is bepaald; 

b. bij gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het moment van de 
inwerkingtreding van het plan. 

 
bewoning 
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van een huishouden 
zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt. 
 
boom- en vaste plantenteelt 
a. boomteelt: de tak van tuinbouw die zich bezig houdt met het telen van houtige gewassen en 

planten voor tuinen en groenvoorzieningen; 
b. vaste plantenteelt: het winnen van plantaardige voortbrengselen zonder het verzamelen van 

producten uit een wilde begroeiing. 
 
bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct steun vindt in of op de grond. 
 
brutovloeroppervlakte 
de gezamenlijke oppervlakte van alle vloeren gelegen tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het 
hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
 
detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren, voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 
 
dienstverlening 
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 
woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons, pedicures, wasserettes, 
makelaarskantoren en bankfilialen. 
 
erf 
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een 
bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden. 
 
erfbeplanting 
visueel afschermende, maskerende en/of het landschapsbeeld versterkende en overwegend 
opgaande (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het bestemmingsvlak of bouwperceel van 
een bedrijf, een woning of een terrein met een andere functie. 
 
functie 
doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan 
is toegestaan. 
 
functiekaart 
de functiekaart welke als bijlage 1 deel uitmaakt van deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
 
groenvoorziening 
voorziening voor de inrichting, het onderhoud en het beheer van flora en fauna, zoals boomgeleiders, 
wortelkratten, bloembakken, drainage- en sproeisystemen, faunatunnels, nestkastjes en dergelijke. 
 
grondgebonden agrarisch bedrijf 
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een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of in overwegende mate afhankelijk is van het 
voortbrengend vermogen van onbebouwde gronden in de directe omgeving van het bedrijf zoals 
rundvee, akkerbouw en tuinbouw. 
 
hoofdgebouw 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meet gebouwen op het perceel aanwezig zijn, 
gelet op die bestemming het belangrijkst is. 
 
horeca / horecabedrijf 
een bedrijf dat is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van dranken of etenswaren voor gebruik ter 
plaatse, het bedrijfsmatig bieden van hotel- of groepsaccommodatie, het bedrijfsmatig bieden van 
vermaaks- of wellnessfaciliteiten of het bedrijfsmatig bieden van congres- of vergaderfaciliteiten, één 
en ander al dan niet in combinatie met elkaar.  
 
huishouden 
één, of meerdere personen, die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke 
verbondenheid gericht op een duurzaam samenzijn. 
 
inrichting 
elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 
bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. 
 
kampeermiddel 
een tent een tentwagen, een kampeerauto of een caravan dan wel enig ander onderkomen, voertuig, 
gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, en die geheel of ten 
dele blijvend zijn bestemd of opgericht of (kunnen) worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf. 
 
landschapswaarde 
de aan een gebied toegekende gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het 
landschap, gericht op ruimtelijke, ecologische, cultuurhistorische en recreatieve aspecten. 
 
natuurwaarde 
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge ecologische 
samenhang. 
 
onderkomen 
voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voer- en vaartuigen, 
waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, kampeerauto's, als ook tenten, 
schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten behoeve van recreatief buitenverblijf voor zover deze 
niet als bouwwerken zijn aan te merken.  
 
overige teeltondersteunende voorzieningen 
een permanente (teelt)ondersteunende voorziening c.q. een bouwwerk in de vorm van een hek met 
afrastering, met een hoogte van niet meer dan 1,5 m, op boomteelt percelen waarmee dieren van die 
percelen geweerd kunnen worden (boomteelthek en regenkappen). 
 
paardenbak 
een omheind terrein waarvan de natuurlijke bovenlaag is vervangen door zand of ander doorlatend 
materiaal ten behoeve van het africhten, trainen en berijden van paarden en pony's en het anderszins 
beoefenen van de paardensport. 
 
paardenhouderij 
het bedrijfsmatig, niet op agrarische productie gericht houden en stallen van paarden en pony’s en de 
handel in paarden en pony’s, met als ondergeschikte nevenactiviteit het fokken, africhten, trainen en 
berijden van paarden en pony's. 
 
permanente teeltondersteunende voorzieningen 
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teeltondersteunende voorzieningen die op een locatie voor onbepaalde tijd worden gebruikt, niet 
zijnde een kas. Deze permanente voorzieningen hebben een directe relatie met het grondgebruik 
 
prostitutie 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 
 
seksinrichting 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische 
aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische 
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan 
niet in combinatie met elkaar. 
 
teeltondersteunende voorzieningen 
(teelt)ondersteunende voorzieningen, die onderdeel zijn van de totale agrarische bedrijfsvoering van 
een (grondgebonden) open- of vollegronds tuinbouwbedrijf(stak), boom- of vaste 
plantenteeltbedrijf(stak) en die gebruikt worden om de bedrijfsvoering te optimaliseren; hierdoor vindt 
(een deel van) de productie onder meer gecontroleerde omstandigheden plaats, waardoor gezorgd 
kan worden voor een verbetering van de productiekwaliteit en/of arbeidsomstandigheden, 
teeltvervroeging of –verlating en het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffengebruik. 
 
tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen 
teeltondersteunende voorzieningen die op dezelfde locatie gebruikt kunnen worden zo lang de teelt dit 
vereist, voor een aaneengesloten periode van maximum van 6 maanden. Deze tijdelijke voorzieningen 
hebben een directe relatie met het grondgebruik, zoals folies, insectengaas, acryldoek, 
wandelkappen, schaduwhallen, hagelnetten en dergelijke. 
 
tunnelkas 
een lichte, transparante constructie ter afdekking van gewassen, welke, voor zover hoger dan 1,5 m, 
als een bouwwerk wordt aangemerkt; 
 
verbrede landbouw 
specifieke vorm van een nevenfunctie. De activiteit hangt samen met de agrarische bedrijfsvoering of 
staat ten dienste van het bedrijf, zoals agrotoerisme met bijbehorende ondergeschikte horeca, 
agrarisch natuurbeheer, bewerking en waardevermeerdering van ter plaats geproduceerde producten, 
productiegebonden/ondergeschikte detailhandel en zorgboerderijen. 
 
voorgevelrooilijn 
de denkbeeldige lijn waarin de oorspronkelijke voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen, alsmede 
het verlengde daarvan voor zover gelegen binnen het bouwvlak. 
 
voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 
gevel kan worden aangemerkt. 
 
voorziening, bijbehorende- 
voorzieningen, die horen bij de betreffende bedrijfsvoering op gronden (onder andere weg- en 
waterbouwkundige voorzieningen) en/of bouwvlakken (onder andere opslag en energievoorziening). 
 
waterhuishoudkundige voorzieningen 
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede waterkering, wateraanvoer, waterafvoer, 
waterberging, waterinfiltratie, waterkwaliteit en afhandeling van verkeer te water. Hierbij kan onder 
meer gedacht worden aan infiltratievoorzieningen (zoals infiltratiekratten, wadi's, infiltratiegreppels, 
doorlatende bestrating en infiltratie- en transportriolen), dijken, dammen, grondwallen, duikers, 
stuwen, gemalen, inlaten, meerpalen, bruggen, sluizen en dergelijke. 
 
wonen 
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf. 
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woning 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
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 ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
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, met dien verstande dat balkonhekken tot 1 m bij aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen hierbij niet worden meegerekend. 
 
de oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
 
peil 
de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 
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Hoofdstuk 2 Functieregels 

Artikel 3 Agrarisch 

 

3.1 Omschrijving 

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zullen uitsluitend worden gebruikt voor: 

a. Grondgebonden agrarische bedrijvigheid, niet zijnde veehouderij en glastuinbouw  
b. de instandhouding en bescherming van openheid; 

alsmede voor: 

c. ter plaatse van de aanduiding “verspreide landschapsbomen”: aanleg en instandhouding van 
verspreide opgaande beplanting. 

met bijbehorende, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, groenvoorzieningen, water 
en voorzieningen voor de waterhuishouding. 
 
3.2. Bouwregels 
Ter plaatse van de functie Agrarisch voorziet het project uitsluitend in bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde met een bouwhoogte van maximaal 2,00 m. 
 
3.3 Specifieke gebruiksregels 
3.3.1. Deze gronden mogen niet worden gebruikt voor: 

a. mestopslag en silo's; 
b. nevenfuncties en/of verbrede landbouw, met uitzondering van agrarisch natuurbeheer; 
c. intensieve veehouderij, boom- en vaste plantenteelt; 
d. al dan niet tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen; 
e. tunnelkassen; 
f. paardenbak. 

 

3.3.2. Hobbymatig agrarisch gebruik 

Het gebruik van gronden buiten bouwvlakken ten behoeve van hobbymatig agrarisch gebruik is bij 
recht toegestaan.  
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Artikel 4 Bedrijf 
 
4.1 Omschrijving 

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zullen uitsluitend worden gebruikt voor: 

a. bedrijfsmatige opslag en stalling van landbouwwerktuigen en tractoren, behorende tot maximaal 
categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. hobbymatig houden van kleinvee en rijpaarden; 
c. een paardenbak; 
d. ter plaatse van de aanduiding “bedrijfswoning” is een bedrijfswoning toegestaan. 
 
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, 
parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede artikel 10.1), groenvoorzieningen, water en voorzieningen 
voor de waterhuishouding, tuinen en erven. 

 
4.2 Bouwregels 
4.2.1  Gebouwen 

a. het bedrijfsgebouw zal gebouwd worden ter plaatse van het bestaande hoofdgebouw; 
b. het gebouw mag alleen gebouwd worden conform de tekening met het kenmerk 201528, TER2 dd 

17 11 2015 welke deel uitmaakt van de vergunningaanvraag; 
c. voor gebouwen ten dienste van een bedrijfswoning geldt voorts het bepaalde in artikel 4.2.3 en 

artikel 4.2.4. 

 
4.2.2.  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Het project voorziet in bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een bouwhoogte van: 

a. erf- en terreinafscheidingen maximaal 2 m; 
b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde vóór (het verlengde van) de voorgevel van het 

hoofdgebouw maximaal 2 m en erachter maximaal 6 m. 

 
4.2.3  Bedrijfswoning, bepalingen omtrent hoofdgebouwen 
De bedrijfswoning mag alleen gebouwd worden ter plaatse van en conform de tekening met het 
kenmerk 201528, TER2 dd 17 11 2015 welke deel uitmaakt van de vergunningaanvraag, en zoals is 
aangegeven op de functiekaart; 
 
4.2.4  Bedrijfswoning, bepalingen omtrent bijgebouwen 
Bij de bedrijfswoning mag een oppervlakte van het bestaande hoofdgebouw van maximaal 125 m

2
 

gebruikt worden als bijgebouw. 
 
 
4.4  Specifieke gebruiksregels 
Deze gronden mogen niet gebruikt worden voor: 

a. meer dan één bedrijf; 
b. een andere vorm van bedrijfsvoering dan is omschreven onder 4.1 onder a; 
c. be- of verwerking van producten; 
d. de uitoefening van een agrarisch bedrijf; 
e. mestopslag en silo’s 
f. meer dan één bedrijfswoning; 
g. risicovolle bedrijven of bedrijfsactiviteiten zoals bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's 

Zware Ongevallen (BRZO) en daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen bedrijven; 
h. geluidzoneringsplichtige inrichtingen als bedoeld in de Wet geluidhinder; 
i. inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
j. buitenopslag aan een openbaar zichtbare zijde van het bedrijf, waaronder in elk geval het terrein 

voor de voorgevel wordt bedoeld; 
k. paardenhouderij; 
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Artikel 5  Groen - Afschermend 
 
5.1 Omschrijving 

De voor 'Groen - Afschermend' aangewezen gronden zullen uitsluitend worden gebruikt voor: 

a. afschermende groenvoorzieningen en beplanting; 

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, water en voorzieningen voor de waterhuis-
houding.  

 
5.2  Bouwregels 
5.2.1. Gebouwen 
Op deze gronden zijn geen gebouwen toegestaan. 
 
5.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt: 

a. maximaal 2 m voor erf- en terreinafscheidingen; 
b. maximaal 6 m voor overige bouwwerken. 

 
5.3.  Specifieke gebruiksregels 
De uitvoering dient plaats te vinden conform bijlage 6a van de ruimtelijke onderbouwing, 
Landschappelijk inpassingsplan. 
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Artikel 6  Natuur 
 
6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zullen uitsluitend worden gebruikt voor: 

a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden; 
b. agrarisch natuurbeheer; 

 
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden (zie hiertoe mede 
artikel 10.1), groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding alsmede objecten 
van beeldende kunst. 
 
 
6.2  Bouwregels 
Ter plaatse van de functie Natuur voorziet het project uitsluitend in bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde met een bouwhoogte van maximaal 2,00 m. 
 
 
6.3  Specifieke gebruiksregels 

Deze gronden mogen niet gebruikt worden voor: 

a. het aanbrengen van ophogingen; 
b. woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden na de realisatie van de 

natuurvriendelijke oever 
c. het verlagen van het waterpeil; 
d. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 
e. het uitvoeren van hei- en / of boorwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem; 
f. het aanleggen van oppervlakteverhardingen 

 
De uitvoering dient plaats te vinden conform bijlage 6a van de ruimtelijke onderbouwing, 
Landschappelijk inpassingsplan. 
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Artikel 7  Tuin 
 
7.1  Omschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zullen uitsluitend worden gebruikt voor tuinen met bijbehorende 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, erven, water(voorzieningen) en parkeerplaatsen op de eigen 
oprit (zie hiertoe mede artikel 10.1). 
 
7.2  Bouwregels 

 

7.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Ter plaatse van de functie Tuin voorziet het project uitsluitend in bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
met een bouwhoogte van maximaal 2,00 m. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 

Artikel 9 Algemene gebruiksregels 

 
9.1  Strijdig gebruik 
Tot een gebruik, strijdig met in het plan aan de grond gegeven functie, wordt in ieder geval gerekend: 
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van 

een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 
b. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van 

prostitutie; 
c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor kamerverhuur met meer dan 4 personen per 

woning zoals aanwezig op het moment van ter visielegging van het ontwerp van dit plan aanwezig 
mogen zijn; 

d. het realiseren van nieuwe woningen; 
e. een gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning. 
 
 
9.2  Beroep en bedrijf-aan-huis 
Bij de bedrijfswoning is ondergeschikt aan deze functie de uitoefening van een beroep of bedrijf-aan-
huis toegestaan als medegebruik, waarbij de volgende voorwaarden gelden: 
a. het betreft een dienstverlenend of ambachtelijk beroep met een ruimtelijke uitwerking en uitstraling 

in overeenstemming met de functie wonen, zoals administratieve, juridische, (para-)medische, 
therapeutische, kunstzinnige, ontwerptechnische of daarmee vergelijkbare beroepen. 

b. Het medegebruik blijft van ondergeschikte betekenis en de woonfunctie blijft in ruimtelijke en 
visuele zin primair. 

c. Het betreft geen beroep waarvoor een milieuvergunning verleend moet worden of een 
meldingsplicht geldt in het kader van de Wet milieubeheer. 

d. Er is geen sprake van detailhandel, waaronder in ieder geval begrepen de verkoop over de 
toonbank en het ophalen van goederen na elektronische betaling 

e. Het beroep heeft geen structurele verkeersbewegingen tot gevolg, veroorzaakt door bezoekers en 
laden en lossen. 

f. De benodigde parkeervoorzieningen voor de bedrijfswoning en het beroep worden op eigen 
terrein gerealiseerd. 

g. Het medegebruik blijft beperkt tot de bewoners van de woning. 
h. Het medegebruik blijft beperkt tot maximaal 35% van de bruto-vloeroppervlakte van de woning, 

met een maximum van 60 m². 
i. De reclame-uitingen zijn onverlicht, hebben een maximale oppervlakte van 0,2 m² en een 

maximale bouwhoogte van 1,2 m. 
 

Artikel 10   Overige regels 
 
10.1  Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen 
 
10.1.1   Wonen 
Voor wat betreft de functie wonen moet per woning ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s 
in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Per woning is hiervoor minimaal 1,8 parkeerplaatsen 
te realiseren, waarvan 1 parkeerplaats op eigen terrein bij vrijstaande en twee-aan-een woningen. 
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10.1.2  Niet-wonen 
Voor wat betreft functies anders dan wonen moet, indien de omvang, het gebruik of de bestemming 
van een gebouw of terrein daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van 
auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, dan wel op het betreffende terrein, overeenkomstig 
de in de publicatie “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (CROW, oktober 2012)” opgenomen 
normen. 
 
10.1.3  Parkeren 
De in artikel 10.1.1 en artikel 10.1.2 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto’s moet afmetingen 
hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto’s. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan: 
a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,5 x 5 m in geval van kops 

parkeren en 2,5 x 6 m bij langsparkeren bedragen; 
b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor zover 

die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,5 m bij 6 m bedragen. 
 
10.1.4  Laden en lossen 
Indien het gebruik of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte 
aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn 
voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw 
behoort, overeenkomstig de publicatie “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (CROW, oktober 
2012)” opgenomen normen. 
 
10.1.5  Nadere eisen 
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in artikel 10.1.1, artikel 
10.1.2, artikel 10.1.3 en artikel 10.1.4 indien dit noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en / of 
bereikbaarheid voor een pand, perceel, straat (of deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijke-
functionele structuur te waarborgen. 


