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 1 INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1 Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 plan: 
het bestemmingsplan 'Beeksedijk 26 en 28' met identificatienummer 
NL.IMRO.0785.BP2020004Beeksedij-VO01 van de gemeente Goirle.    

1.2 bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen. 

1.3 verbeelding: 
de verbeelding van het bestemmingsplan “Beeksedijk 26 en 28” met bijbehorende verklaring, 
waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven. 

1.4 aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.  

1.5 aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.  

1.6 aan huis verbonden beroep: 
een beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, kunstzinnig of 
hiermee te vergelijken gebied, niet zijnde detailhandel, dat door tenminste één bewoner van een 
woning in die woning en/of een bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 
hoofdzaak de woonfunctie blijft behouden, en de desbetreffende beroepsuitoefening een 
ruimtelijke en visuele uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie.  

1.7 afhankelijke woonruimte: 
een (gedeelte van een) bijgebouw, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de 
(bedrijfs)woning, waarbij dit bijgebouw hoort, en waarin een gedeelte van de huishouding uit een 
oogpunt van mantelzorg is gehuisvest. 

1.8 archeologische waarde: 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen 
uit oude tijden.  

1.9 bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.  

1.10 bedrijf: 
een inrichting of instelling, gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, 
opslaan, installeren en/of het herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen.  

1.11 bedrijfsgebouw: 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.  

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

1.13 begane grond: 
de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau danwel 
waarvan de bovenkant van de vloer maximaal 1,50 meter boven meetniveau is gelegen. Onder een 
begane grondlaag wordt eveneens een souterrain verstaan. 

1.14 bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak. 
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1.15 bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  

1.16 bevoegd gezag: 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wabo. 

1.17 bijbehorend bouwwerk: 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk met een 
dak. 

1.18 bijgebouw: 
een al dan niet vrijstaand gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.19 bouwen: 
plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk.  

1.20 bouwlaag: 
een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij 
benadering gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de 
begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.  

1.21 bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten.  

1.22 bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, steen of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect en duurzaam met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond.  

1.23 bouwwerk, geen gebouw zijnde: 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.24 cultuurhistorische waarden: 
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en 
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft 
gemaakt, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het 
sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur. 

1.25 dak: 
de bovenafdichting van een gebouw. 

1.26 detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren 
van goederen aan personen die deze goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde een 
supermarkt. Daaronder begrepen een webshop. 

1.27 escortbedrijf: 
de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die bedrijfsmatig of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte 
wordt uitgeoefend (escortservices, bemiddelingsbureaus, overige).     

1.28 gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.  

1.29 groenvoorzieningen: 
het geheel van voorzieningen en activiteiten ten behoeve van groenaanleg, waaronder in ieder 
geval moeten worden verstaan parken, met bijbehorende voorzieningen, zoals verhardingen, 
waterpartijen, waterberging, watergangen en sloten, speelplaatsen, speel- en trapveldjes, 
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waaronder Cruijf-courts, bruggen en andere kunstwerken, straatmeubilair, en dergelijke, alsmede 
voorzieningen ter ondersteuning van de verkeersregulering en de verkeersveiligheid.   

1.30 ecologische verbindingszone: 
een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur). 

1.31 extensief recreatief medegebruik: 
een recreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, waarbij de aan de gronden toegekende waarden 
niet onevenredig mogen worden aangetast. 

1.32 hoofdgebouw: 
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op 
het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.  

1.33 huishouden: 
persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur wordt 
daaronder niet begrepen. 

1.34 hydrologische waarde: 
gronden met waarden in verband met een specifieke waterhuishoudkundige situatie in relatie tot 
één of meer van de volgende waarden en/of omstandigheden: 

 aanwezige aardkundige waarden;  

 aanwezige waterafhankelijke natuurwaarden;  

 aanwezige mogelijkheden voor ontwikkeling van waterafhankelijke natuurwaarden. 

Daarbij behoren tevens kwantitatieve aspecten (zoals hoge waterstand, stabiel waterpeil, 
kwelsituatie) en/of kwalitatieve aspecten (voedselarm, onvervuild). 

1.35 kunstwerken: 
civieltechnische bouwwerken alsmede waterstaatkundige bouwwerken die van belang zijn voor de 
functie die de wateren hebben, dan wel uit andere hoofde behoren tot, of gelegen zijn in een 
watergang. 

1.36 (kleinschalige) landschapselementen: 
ecologische en/of landschappelijke waardevolle elementen zoals bosjes, houtwallen, poelen en 
moerasjes, in de regel kleiner dan 2 ha. 

1.37 landschapswaarden: 
het geheel van waarden in verband met bijzondere landschappelijke kenmerken van een gebied of 
object, in de zin van karakteristieke verschijningsvorm, herkenbaarheid/identiteit en diversiteit, dat 
bestaat uit aardkundige, cultuurhistorische en visueel-ruimtelijke waarden, afzonderlijk of in 
onderlinge samenhang. 

1.38 maaiveld: 
de gemiddelde hoogte van het terrein, grenzende aan het bouwwerk, op het tijdstip van het van 
kracht worden van het bestemmingsplan. 

1.39 mantelzorg: 
het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale 
vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. 

1.40 natuurwaarden: 
waarden in verband met de aanwezigheid van bijzondere planten, dieren en leefgemeenschappen 
in onderlinge samenhang en in samenhang met hun leefomgeving (biotoop) en welke verband 
houden met zaken als verscheidenheid/zeldzaamheid, natuurlijkheid/ongestoord-heid en 
kenmerkendheid voor het gebied. 
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1.41 normaal onderhoud: 
het onderhoud noodzakelijk voor het gebruik en de instandhouding van de gronden 
overeenkomstig de aan de gronden toegekende doeleinden en/of op de gronden voorkomende 
bouwwerken. 

1.42 nutsvoorzieningen: 
voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitdistributie, 
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 
duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, openbare sanitaire voorzieningen, 
transformatiehuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, waterhuishoudkundige voorzieningen, 
collectieve energievoorzieningen (onder andere warmte- en koudeopslag), telefooncellen, abri's, 
apparatuur voor telecommunicatie, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) 
afvalinzameling, en dergelijke.  

1.43 omgevingsvergunning voor het bouwen: 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1, eerste lid, 
onder g, van de Wabo.  

1.44 ondergeschikte bouwdelen/bouwdelen van ondergeschikt belang: 
Onder ondergeschikte bouwdelen worden in ieder geval verstaan plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, licht-, antenne- en vlaggenmasten, windvanen, 
wolfseinden, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons-, balkon- en terrashekken en dergelijke, 
dakkapellen, andere ondergeschikte dakopbouwen, liftschachten en overige overstekende 
ondergeschikte daken. Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden 
ondergeschikte bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het gebouw 
uitsteken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bestemmingsgrenzen niet meer 
dan 1 meter bedraagt. 

1.45 ondergronds: 
beneden het peil.  

1.46 overig bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden.  

1.47 pand: 
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die 
direct en duurzaam met de aarde verbonden is en betreedbaar en afsluitbaar is. 

1.48 prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding.  

1.49 prostitutiebedrijf: 
een inrichting of instelling gericht op het tegen betaling doen plaatsvinden van seksuele omgang 
met prostituees op een naar buiten toe kenbare wijze, zoals een bordeel of escortbedrijf.  

1.50 seksinrichting: 
een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden; onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een 
(raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, 
een privéhuis of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.  

1.51 Staat van bedrijfsactiviteiten: 
een als bijlage bij de regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en 
installaties.  

1.52 statische opslag: 
binnenopslag van goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven, niet bestemd zijn voor 
handel en niet worden opgeslagen voor een elders gevestigd (agrarisch) bedrijf; 
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1.53 straatmeubilair: 
de op of bij een weg behorende bouwwerken zoals verkeerstekens, wegafbakeningen, 
bewegwijzeringen, verlichting, halteaanduidingen, parkeerregulerende constructies, (ondergrondse) 
afvalcontainers, brandkranen, informatie- en reclameconstructies, rijwielstandaarden, papier- en 
plantenbakken, zitbanken, communicatievoorzieningen, gedenktekens, speelvoorzieningen, abri's 
en andere hiermee gelijk te stellen bouwwerken.  

1.54 tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen: 
teeltondersteunende voorzieningen die op dezelfde locatie gebruikt kunnen worden zo lang de teelt 
dit vereist, met een maximum van 6 maanden. Deze tijdelijke voorzieningen hebben een directe 
relatie met het grondgebruik.   
Hieronder worden verstaan folies, insectengaas, acryldoek, wandelkappen, schaduwhallen, 
hagelnetten. 

1.55 uitvoeren: 
het uitvoeren, doen uitvoeren en laten uitvoeren.  

1.56 vloeroppervlak: 
de totale oppervlakte, buitenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, de 
verdiepingen, de zolder en de aangebouwde bijgebouwen.  

1.57 voorgevel: 
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan 
één naar de weg gekeerde gevel, de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, 
constructie, dan wel gelet op de uitstraling, ervan, als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.  

1.58 webshop: 
een website waarop artikelen te koop worden aangeboden, ook wel: verkoop van goederen 
waarvan de handel uitsluitend via een elektronische of schriftelijke opdracht plaatsvindt. 

1.59 wijziging: 
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a, van de Wet ruimtelijke ordening.  

1.60 woning: 
een (gedeelte van een) gebouw, dat bestaat uit een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor 
de huisvesting van niet meer dan één afzonderlijk huishouden.    

a. Vrijstaande woning: een woning, die als woning niet aan een andere woning is aange-
bouwd en die zich op een zekere afstand van beide zijdelingse perceelsgrenzen bevindt; 
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Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Meetregels 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1.1 afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse grens van het bouwperceel: 
tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en enig punt van het bouwwerk, waar die afstand 
het kortst is.  

2.1.2 dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.  

2.1.3 goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeiboord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.  

2.1.4 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.  

2.1.5 horizontale diepte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel.  

2.1.6 inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.  

2.1.7 oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het maaiveld ter plaatse van het bouwwerk. 

2.1.8 verticale diepte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot het laagste punt van het bouwwerk, fundering niet meegerekend.  

2.1.9 lengte, breedte en diepte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de buitenste verticale projecties van bouwdelen en/of 
de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren, boven peil.  

2.1.10 peil: 

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

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

Artikel 3 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de verbeelding voor 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' aangewezen gronden 
zijn bestemd voor:  

a. agrarische doeleinden, in de vorm van agrarische bodemexploitatie met bijbehorende 
voorzieningen;  

b. ecologische verbindingszones;  
c. behoud en ontwikkeling van (kleinschalige) landschapselementen;  
d. behoud, herstel en/of ontwikkeling van (on- en halfverharde) paden, wegen en 

parkeervoorzieningen;  
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
f. extensief recreatief medegebruik;  
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - bed & 

breakfast': een bed & breakfast. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Gebouwen 

a. Op of in deze gronden mogen geen nieuwe gebouwen, met uitzondering van tijdelijke 
teeltondersteunde voorzieningen, worden gebouwd.  

b. De bouwhoogte van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen mag niet meer dan 3 
meter en de oppervlakte mag niet meer dan 1,5 ha bedragen.  

c. De oppervlakte van bestaande gebouwen mag niet meer bedragen dan de bestaande 
oppervlakte.  

d. De bouwhoogte van bestaande gebouwen mag niet meer bedragen dan de bestaande 
bouwhoogte. 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt: 

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

3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

3.3.1 Werkzaamheden 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en 
wethouders de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. in het algemeen:  
o het verwijderen van landschapselementen;  
o het graven, dempen, danwel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van 

waterlopen, sloten en greppels.  
b. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden - hydrologisch 

waardevol gebied':  
o het verzetten van grond (verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren) van meer 

dan 100 m3 of op een diepte van meer dan 0,60 meter onder maaiveld;  
o het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren 

van waterlopen, sloten en greppels;  
o de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervangen een 

reeds bestaande drainage;  
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o het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van sloten 
of het toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van 
grondwateronttrekkingen;  

o het aanbrengen van niet-omkeerbare verhardingen en/of verharde oppervlakten 
van meer dan 100 m² anders dan een bouwwerk. 

3.3.2 Uitzonderingen 

Het in artikel 3.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:  

a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis 
zijn;  

b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden 
uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

3.3.3 Toelaatbaarheid 

De in artikel 3.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschaps- en 
natuurwaarden, archeologische waarden, hydrologische waarden en/of het waterbergend 
vermogen van de gronden.  

3.4 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemmingen ‘Bos’ 
en/of ‘Natuur’ ten behoeve van de ontwikkeling van bos, natuur en/of de aanleg van een 
ecologische verbindingszone, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarde:  

a. De wijziging ten behoeve van behoud en/of ontwikkeling van de natuur pas plaatsvindt 
nadat verzekerd is dat een aaneengesloten natuurgebied van voldoende omvang en 
zodanige begrenzing kan ontstaan dat de aangrenzende/omringende gronden, met een 
blijvende agrarische bodemexploitatie, doelmatig als zodanig geëxploiteerd kunnen blijven 
worden. 



 
 

|11 

NL.IMRO.0785.BP2020004Beeksedij-VO01 bestemmingsplan Beeksedijk 26 en 28 

Artikel 4 Bedrijf 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. bedrijven uit de categorie 1 en 2 van bijlage 2 van de regels (Staat van Bedrijfsactiviteiten), 
evenals het gebruik van daarbij behorende installaties in dezelfde bedrijfscategorieën;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - statische opslag': 
bedrijfsmatige en hobbymatige statische opslag, waarbij niet meer dan één bedrijf 
aanwezig mag zijn per bestemmingsvlak;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': wonen uitsluitend ten dienste van het 
bedrijf;  

d. parkeer- , nuts- en groenvoorzieningen, interne ontsluitingswegen en (on)bebouwde 
gronden;  

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan 
watergangen en andere waterpartijen, reserveringen voor infiltratievoorzieningen (zoals 
wadi's), retentievoorzieningen, waterbuffers en bergbezinkbassins, alsmede kunstwerken 
ten behoeve van waterhuishoudkundige voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Algemeen 

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in artikel 4.1 omschreven doeleinden en met 
inachtneming van de volgende regels:  

a. toegestaan zijn:  
1. bedrijfsgebouwen;  
2. ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'bedrijfswoning' zijn 

bedrijfswoningen toegestaan;  
3. bij de bedrijfswoning bijbehorende bouwwerken;  
4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

b. ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bestemmingsvlak, tot een 
verticale diepte van maximaal 5 meter. 

4.2.2 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden naast het bepaalde in artikel 4.2.1 de volgende 
regels:  

a. de maximaal bebouwde oppervlakte aan bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen 
dan 2.000 m²;  

b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;  
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter. 

4.2.3 Bedrijfswoning 

Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden naast het bepaalde in artikel 4.2.1 de volgende 
regels:  

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is per bestemmingsvlak ten hoogste één 
bedrijfswoning toegestaan;  

b. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3;  
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter;  
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter. 

4.2.4 Bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning, gelden naast het bepaalde 

in artikel 4.2.1 de volgende regels:  
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a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 
100 m²;  

b. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen;  
c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 5,5 meter bedragen. 

4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt naast het bepaalde in artikel 
4.2.1 de volgende regels:   

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;  
b. de bouwhoogte van antenne- en vlaggenmasten mag niet meer dan 5 meter bedragen;  
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 

meter bedragen. 

4.3 Nadere eisen 
Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van: 

a. de situering en afmetingen van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van:  

1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;  
2. de ruimtelijke of landschappelijke inpassing;  
3. de verkeersveiligheid;  
4. de sociale veiligheid;  
5. de brandveiligheid;  
6. de milieusituatie;  
7. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en 
vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen. 

4.4 Specifieke gebruiksregels 
  

4.4.1 Strijdig gebruik 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van vrijstaande en aangebouwde bijbehorende bouwwerken bij 
bedrijfswoningen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;  

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven en bijbehorende 
installaties, anders dan die welke zijn genoemd in bijlage 2 van de regels (Staat van 
bedrijfsactiviteiten) onder de categorieën 1 en 2;  

c. de inrichting van opslag- , tap- of verkooppunten voor motorbrandstoffen of LPG;  
d. detailhandel;  
e. een gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van 

prostitutie, escortbedrijf, prostitutiebedrijf en/of een seksinrichting. 

4.4.2 Landschappelijk inpassingsplan 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend: 

a. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken 

overeenkomstig de in artikel 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijvingen zonder de 
aanleg, het onderhoud en de duurzame instandhouding van de landschapselementen 
conform het in bijlage 1 van de regels opgenomen 'Landschappelijk Inpassingsplan' ten 
einde te komen tot een goede landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering.  

1. De aanleg en instandhouding van de landschappelijke inpassing dient binnen een 
jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan te zijn gerealiseerd. 
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4.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.1 sub a:  

a. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste één categorie hoger dan in lid artikel 4.1 sub a 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren 

tot de volgens artikel 4.1 sub a toegelaten categorieën van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten;  

b. om bedrijven toe te laten die niet in Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover 
het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren 

tot de volgens artikel 4.1 sub a toegelaten categorieën van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten;  

c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken;  

d. de aard en de activiteiten van het bedrijf mogen niet leiden tot een onevenredige inbreuk 
op het woon- en leefklimaat in de omgeving. 

4.6 Wijzigingsbevoegdheid 

4.6.1 Wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Bedrijf' te wijzigen in de bestemming 

‘Wonen’, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. Hergebruik mag uitsluitend plaatsvinden in de voormalige bedrijfswoning;  
b. De vestiging van de nieuwe woning mag geen onevenredige beperking opleveren van de 

bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven;  
c. De nieuwe woning dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch 

verantwoord woon- en leefklimaat;  
d. Voor zover er sprake is van de aanwezigheid van meer bijbehorende bouwwerken dan de 

100 m² die als bijbehorend bouwwerk per woning zijn toegestaan, dienen die gebouwen te 
worden gesloopt. 
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Artikel 5 Wonen 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen, met dien verstande dat kamerverhuur niet is toegestaan;  
b. tuinen; 
c. aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijven; 
d. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;  
e. groenvoorzieningen;  
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan 

watergangen en andere waterpartijen, reserveringen voor infiltratievoorzieningen (zoals 
bijvoorbeeld wadi's), retentievoorzieningen, (compenserende) waterberging, waterbuffers 
en bergbezinkbassins, alsmede kunstwerken ten behoeve van waterhuishoudkundige 
voorzieningen; 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van het hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen gelden de volgende 
bepalingen: 

a. als hoofdgebouw is uitsluitend toegestaan: één vrijstaande woning;  
b. per bestemmingsvlak is maximaal één woning toegestaan;  
c. de inhoud van de woning mag niet meer bedragen dan 600 m3;  
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter;  
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter;  
f. de afstand tot de as van de weg waaraan wordt gebouwd mag niet minder bedragen dan 

15 m, indien de bestaande afstand reeds minder bedraagt geldt deze afstand als minimale 
afstand tot de as van de weg;  

g. de afstand tot de perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 2 m. 

5.2.2 Vrijstaande bijgebouwen 
Voor het bouwen van vrijstaande bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. Vrijstaande bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2 m achter de 
voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd. 

b. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m². 
c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
d. De (bouw)hoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m. 
e. De afstand van vrijstaande bijgebouwen tot het dichtstbijzijnde punt van de woning mag 

niet meer bedragen dan 15 m. 
f. Bij afbraak van (een) bestaand(e) bijgebouw(en) en/of bestaande bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, met een oppervlakte van meer dan 100 m², mag het in sub b genoemde 
oppervlakte worden verhoogd met 50% van het oppervlak van de te slopen vrijstaande 
bijgebouwen c.q. bijgebouw met dien verstande dat het in sub b genoemde oppervlakte 
niet bij de berekening mag worden betrokken. Het maximaal toegestane gezamenlijke 
oppervlak van de bijgebouwen na afbraak mag niet meer bedragen dan 200 m². 

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. De (bouw)hoogte van terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel van 
het hoofdgebouw niet meer bedragen dan 1 m, voor het overige mag de (bouw)hoogte van 
terreinafscheidingen niet meer bedragen dan 2 m. 
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b. De (bouw)hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 
bedragen dan 5 m, de totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m² en 
bouwwerken moeten achter de voorgevel van de woning worden gesitueerd waarbij de 
afstand tot aan de voorgevel tenminste 2 m moet bedragen. 

c. Voor de bouw van onoverdekte zwembaden geldt dat de oppervlakte niet meer mag 
bedragen dan 100 m² en de afstand tot het dichtstbijzijnde punt van de woning niet meer 
dan 15 m. 

5.3 Specifieke gebruiksregels 
Binnen de bestemming ‘Wonen’ is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-
verbonden bedrijven toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de 
volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m². 

b. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer 
en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

c. Detailhandel is niet toegestaan. 
d. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 
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3 ALGEMENE REGELS 

Artikel 6 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.  
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Artikel 7 Algemene bouwregels 

7.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Bestemmingsgrenzen mogen, in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze regels, worden 
overschreden ten behoeve van tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), 
liftkokers en -schachten, galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, entreeportalen, 
veranda's en afdaken, mits: 

a. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter;  
b. de bouwhoogte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan de 

bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouw;  
c. de breedte van de erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan 50% van de 

breedte van de betreffende gevel van het gebouw;  
d. de afstand van deze bouwdelen tot de bestemmingsgrens minimaal 3 meter bedraagt.  

7.2 Ruimte tussen bouwwerken 

7.2.1 Algemeen 
De zijdelingse begrenzing van een bouwwerken moet ten opzichte van de zijdelingse grens van het 
bouwperceel zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het aangrenzende 
bouwperceel aanwezige bebouwing geen tussenruimten ontstaan die: 

a. vanaf de hoogte van het bouwperceel tot 2,20 meter daarboven minder dan 1 meter breed 
zijn;  

b. niet toegankelijk zijn. 

7.2.2 Afwijking 
Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 7.2.1 indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging en onderhoud van de vrij te 
laten ruimte.  

7.3 Parkeergelegenheid 
Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een gebouw geldt dat ten behoeve van het parkeren en/of het stallen van auto's in de 
juiste mate ruimte wordt aangebracht in, op of onder dat gebouw dan wel op of onder het 
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, met dien verstande dat: 

a. de juiste mate van ruimte wordt bepaald met behulp van de parkeernormen zoals die zijn 
opgenomen in de meest recente publicatie van het CROW;  

b. de in lid 7.3.1, onder a, bedoelde ruimten voor het parkeren en/of stallen van auto's 
moeten afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis 
wordt geacht te zijn voldaan als de  parkeervoorzieningen ten minste de afmetingen 
hebben zoals bepaald in de 'Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de 
bebouwde kom 2012' (ASVV 2012) van het CROW van december 2012;  

c. de in de aanhef bedoelde parkeerruimte duurzaam in stand gehouden wordt. 
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Artikel 8 Algemene gebruiksregels 

8.1 Strijdig gebruik 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemmingen 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 gericht gebruik 
en onderhoud;  

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik 
voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;  

c. de vestiging van inrichtingen als bedoeld in 2.1, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht 
(inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken);  

d. een gebruik van gronden en bouwwerk voor (detail)handel, met uitzondering van een 
zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze regels;  

e. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van 
prostitutie en/of seksinrichting;  

f. het permanent bewonen of laten bewonen van een bed & breakfast.  
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken 
ten behoeve van:  

a. het gebruik van een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte, 
mits:  

1. het een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw betreft behorende bij een woning 
binnen een bestemming waarbinnen een permanente (bedrijfs)woning is 
toegestaan;  

2. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, 
hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring van in ieder geval de behandelende 
huisarts;  

3. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;  

4. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen 
wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m2;  

5. het bijgebouw een onlosmakelijk geheel vormt met de woning van waaruit de 
mantelzorg wordt verleend;  

6. het bevoegd gezag verleent bedoelde omgevingsvergunning zowel op naam van 
de mantelzorgverlener als de mantelzorgontvanger onder de voorwaarden dat 
binnen vier weken na beëindiging van het gebruik van het vrijstaand of 
aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg 
hiervan schriftelijk melding wordt gemaakt bij het bevoegd gezag en de 
gebruiksmogelijkheden van het vrijstaand of aangebouwd bijgebouw binnen 
twaalf weken na beëindiging van het gebruik als afhankelijke woonruimte ten 
behoeve van mantelzorg ongedaan wordt gemaakt voor bewoning; 

b. het afwijken van de voorgeschreven maten voor de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, 
inhoud en afstand van bouwwerken, dan wel een voorgeschreven bebouwingspercentage, 
eventueel met overschrijding van de bestemmingsgrenzen, mits de afwijking niet meer 
bedraagt dan 10%;  

c. het afwijken van aanduidingen in het horizontale vlak op de verbeelding, niet zijnde 
bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van 
doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen op de 
verbeelding is aangegeven niet meer dan 2,5 meter bedraagt;  

d. de bouw van hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dan toegestaan ingevolge deze 
regels, met dien verstande dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag worden vergroot tot niet meer dan 10 meter;  

e. het oprichten van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, gedenktekens, geen gebouwen 
zijnde, en monumenten, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van niet meer dan 15 
meter;  

f. het oprichten van zend-, ontvang-, sirenemasten en masten en installaties ten behoeve van 
telecommunicatie, al dan niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken, met een 
oppervlakte van niet meer dan 60 m2 en een bouwhoogte van niet meer dan 40 meter, 
waarbij de mogelijkheden van gezamenlijk gebruik van deze voorzieningen zo veel mogelijk 
moet worden benut;  

g. het realiseren van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen en/of 
het opwekken van duurzame energie, tot maximaal 100 m2 (bruto vloeroppervlak) en een 
bouwhoogte van maximaal 3 meter.  
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Artikel 10 Algemene wijzigingsregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaald in artikel 3.6, eerste lid, 
onder a, van de Wet ruimtelijke ordening: 

a. de ligging van grenzen van bestemmingsvlakken en aanduidingen te wijzigen, met 
inachtneming van de volgende regels:  

1. de bij de wijziging betrokken grenzen mogen ten hoogste 5 meter worden 
verschoven;  

2. de oppervlakte van de bij de wijziging betrokken bestemmingsvlakken en 
aanduidingen mag ten hoogste 5% worden verkleind of vergroot ten opzichte van 
de oppervlakte vóór de wijziging;  

3. door een wijziging mogen het straat-, bebouwings- en landschapsbeeld, het woon- 
en leefklimaat, de waterstaatskundige belangen, de ontwikkeling van omliggende 
bedrijven, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, niet onevenredig worden 
aangetast. 

b. het plan te wijzigen ten aanzien van het aanpassen van opgenomen regels in de 
voorafgaande artikelen, waarbij wordt verwezen naar regels in wettelijke regelingen en/of 
publicaties, indien deze wettelijke regelingen en/of publicaties na het moment van 
vaststelling van het plan worden gewijzigd.  
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Artikel 11 Algemene procedureregels 

11.1 Nadere eis 
Bij het nemen van een besluit omtrent een nadere eis overeenkomstig een in het plan opgenomen 
regels over nadere eisen nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in acht: 

a. het ontwerp-besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, twee weken ter inzage;  

b. van de terinzagelegging wordt tevoren in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-
huisbladen, of op een andere geschikte wijze kennis gegeven;  

c. de kennisgeving dient tevens langs elektronische weg te geschieden;  
d. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;  
e. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van 

burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het ontwerp-besluit. 
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Artikel 12 Overige regels 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, worden toegepast zoals deze luiden 
op het moment van vaststelling van het plan, tenzij expliciet anders is geregeld.  
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4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 13 Overgangsrecht 

13.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang wordt 
vergroot,  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.  

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van artikel 13.1 sub a, een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld onder a, met maximaal 10%;  

c. artikel 13.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 
plan.  

13.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplanen hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde 
onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.  

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten.  

d. artikel 13.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan.  
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Artikel 14 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan “Beeksedijk 26 en 28”. 
   
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van <datum>. 
   
De voorzitter,                                                               De griffier, 
 


