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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan "Bornsche Maten, derde fase" met identificatienummer 
NL.IMRO.0147.BpBM3f-ow01 van de gemeente Borne;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen; 

1.3  aanduiding

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

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  aaneengebouwde woningen

woningen welke worden gekenmerkt door drie of meer aaneengebouwde hoofdgebouwen. 

1.6  achtergevel

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw, die gelegen is tegenover de voorgevel. 

1.7  antenne-installatie

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbijbehorende bevestigingsconstructie. 

1.8  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.9  bedrijf-aan-huis

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of 
overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij 
behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend. 

 

Regels   5



 bestemmingsplan Bornsche Maten, derde fase

 

1.10  beroep-aan-huis

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte 
omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden 
uitgeoefend. 

1.11  bestaand bouwwerk

een bouwwerk dat:

a. op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan bestaat of in uitvoering is;
b. na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, waarbij de bouwaanvraag 

voor dat tijdstip is ingediend. 

1.12  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.13  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.14  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende vergunning;

1.15  bijgebouw

een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw, dat door zijn ligging en afmeting 
ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw. 

1.16  bouwblok

a. het bouwblok bij vrijstaande woningen: maximaal 15 m diep en 2,5 m uit beide zijdelingse 
perceelsgrenzen;

b. het bouwblok bij twee-aaneen gebouwde woningen en geschakelde woningen: maximaal 12 m diep 
en aan één zijde 2,5 m uit de zijdelingse perceelsgrens;

c. het bouwblok bij aaneengebouwde woningen: maximaal 10 m diep.

1.17  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk.

1.18  bouwgrens

de grens van een bouwvlak. 
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1.19  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.20  bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel. 

1.21  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.22  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de aarde is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in de grond. 

1.23  carport

een overkapping met een open constructie zonder eigen wanden, aangebouwd aan het hoofdgebouw, 
bestemd om te dienen als overdekte stalling voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen en daarvoor 
ook toegankelijk. 

1.24  dagrecreatieve voorzieningen

voorzieningen ten behoeve van vormen van recreatie, die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en 
zonsondergang en niet gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf. 

1.25  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 beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.26  dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 
woord wordt gestaan en geholpen.

1.27  garage

een gebouw, bedoeld als stallinggelegenheid voor één of meer motorvoertuigen met ten minste een dak 
en minimaal voorzien van twee wanden, bestaande wanden van overige gebouwen meegerekend.

1.28  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
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1.29  geschakelde woning

woningen waarvan de hoofdgebouwen door middel van een bijgebouw of bijgebouwen met elkaar zijn 
verbonden. 

1.30  gevellijn

de aanduiding, waar de voorgevel van een hoofdgebouw naar toe is gekeerd, die niet door gebouwen 
mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen. 

1.31  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn ligging en afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan 
te merken.

1.32  horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf en/of ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en/of het 
exploiteren van zaalaccommodatie. 

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  inwoning

het bewonen van een woonruimte die deel uitmaakt van een woonruimte die door een ander huishouden 
in gebruik is genomen, met dien verstande dat dit slechts toegestaan is in het hoofdgebouw, dan wel in 
met het hoofdgebouw verbonden bijgebouwen en dat woningsplitsing niet toegestaan is. 

1.35  kampeermiddel

een tent, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen 
voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, een en ander voor zover deze 
onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of 
kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf. 

1.36  Lijst van Bedrijfsactiviteiten

de lijst van bedrijven en bedrijfsactiviteiten bevattende basisinformatie voor milieuzonering zoals die lijst 
is opgenomen in Bijlage 2 behorende bij deze regels. 

1.37  maatschappelijk

het verlenen van diensten, op het gebied van openbaar bestuur, openbare dienstverlening, religie, 
onderwijs, lichamelijke en/of geestelijke volksgezondheid, verenigingsleven en opvoeding. 

1.38  ondergronds bouwwerk

een (gedeelte van een) bouwwerk, waarvan de vloer is gelegen op ten minste 1,75 meter beneden peil. 
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1.39  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal twee wanden en voorzien van een 
gesloten dak, waaronder niet wordt begrepen een carport. 

1.40  peil

a. voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de 
weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.41  perceelsgrens

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling. 

1.42  permanente bewoning

een gebruik van een (gedeelte van een) gebouw of kampeermiddel door eenzelfde persoon of groep van 
personen als hoofdverblijf. 

1.43  prostitutie

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

1.44  recreatief medegebruik

recreatief medegebruik van gronden, zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen en daarmee 
gelijk te stellen activiteiten, dat geen specifiek beslag legt op de ruimte behoudens ruimtebeslag door 
voet-, fiets- en ruiterpaden alsmede rust- en picknickplaatsen met bijbehorend meubilair.

1.45  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een 
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.46  twee-aaneen gebouwde woningen

een blok van twee-aaneengebouwde woningen.

1.47  vloeroppervlak

de grootte van de gebruiksoppervlakte van een vloer.

1.48  voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel 
kan worden aangemerkt.
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1.49  voorgevellijn

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen.

1.50  voorgevelrooilijn

langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de 
bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke zoveel mogelijk 
aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk 
gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft; op een hoekperceel 
wordt de zijgevellijn, die naar de weg of het openbaar groen is gekeerd, ook beschouwd als 
voorgevelrooilijn.

1.51  vrijstaande woning

een woning waarvan het hoofdgebouw vrijstaat van andere hoofdgebouwen.

1.52  weg

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende 
bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

1.53  woning

een gebouw dat, met uitzondering van inwoning, dient voor de zelfstandige huisvesting van maximaal 1 
huishouden.

1.54  zijgevel

een gevel van een hoofdgebouw niet zijnde een voor- of achtergevel.

1.55  zijgevellijn

denkbeeldige lijn, die strak loopt langs de zijgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel.

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen.

2.5  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.

2.6  afstand tot de bouwperceelsgrens:

de kortste afstand van een gebouw tot de (zijdelingse) perceelsgrens van het bouwperceel.

2.7  ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.8  bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een bouwperceel c.q. bouwvlak 
of bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

2.9  lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of hart van scheidsmuren). 

2.10  Maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m2);
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c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m3);
d. voor verhoudingen in procenten (%);
e. voor hoeken/hellingen in graden (°).
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. recreatief medegebruik;
c. wandel- en fietspaden;
d. speeltoestellen en kunstwerken; 
e. perceelsontsluitingswegen, inritten en uitwegen;
f. parkeervoorzieningen;
g. waterpartijen en watergangen, waarbij de bestaande beek in stand gehouden dient te worden dan 

wel ingeval van een verschuiving/ verplaatsing van de beek gesitueerd te worden ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van water - beek';

h. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

3.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
b. de hoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3 meter bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een verboden gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruiken of het laten gebruiken van de in de 
bestemming aangegeven gronden en bouwwerken voor:

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond. 
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor 

a. tuinen en verhardingen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 
b. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. parkeervoorzieningen;
d. speelvoorzieningen;
e. inritten en uitwegen.

4.2  Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 3 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 1 m bedragen;
d. aan een voorgevel dan wel aan een zijgevel van het hoofdgebouw die gericht is op de weg of het 

openbare groen, mag een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. de oppervlakte mag maximaal 6 m² bedragen;
2. de diepte mag maximaal 1,5 m bedragen; 
3. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;
4. de afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens moet minimaal 1 m bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

a. de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
b. de aanleg en omvang van parkeergelegenheid;

1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

2. ter waarborging van de stedenbouwkundige en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
3. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
4. ter waarborging van de sociale veiligheid;
5. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

4.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegde gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 sub a voor de 
bouw van erfafscheidingen met een maximale hoogte van 2 m, met dien verstande dat er vanaf 1 m 
hoogte sprake dient te zijn van een open constructie (minimaal 80% open).
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Artikel 5  Verkeer - Verblijfsgebied

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende 
bestemmingen;

b. groenvoorzieningen;
c. speeltoestellen en kunstwerken; 
d. parkeervoorzieningen;
e. waterpartijen en watergangen;
f. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan; 
b. de bouwhoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 3 m. 

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

5.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een verboden gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruiken of het laten gebruiken van de in de 
bestemming aangegeven gronden en bouwwerken voor:

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.  
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen met daaronder begrepen beroep-aan-huis;

met de daarbij behorende:

b. tuinen en erven;
c. parkeervoorzieningen op eigen terrein;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen

Op gronden met de bestemmingen 'Wonen' en 'Woongebied' mogen maximaal 325 woningen worden 
gebouwd. 

6.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. per bouwperceel mag één hoofdgebouw worden gebouwd;
c. de woningen mogen zowel vrijstaand, twee-aaneen gebouwd, geschakeld als aaneen gebouwd 

worden gebouwd, met dien verstande dat binnen de bestemmingen 'Wonen' en 'Woongebied':
1. minimaal 35% en maximaal 45% van de woningen aaneen mag worden gebouwd;
2. minimaal 35% en maximaal 45% van de woningen twee-aaneen of geschakeld mag worden 

gebouwd;
3. minimaal 15% en maximaal 25% van de woningen vrijstaand mag worden gebouwd;
4. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd uitgesloten' geen aaneengebouwde woningen 

mogen worden gebouwd;
5. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' uitsluitend aaneengebouwde woningen mogen 

worden gebouwd;
d. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal 11 m bedragen;
e. ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte (m)' bedraagt de goothoogte van 

hoofdgebouwen minimaal de aangegeven minimum goothoogte;
f. ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte (m), maximum goothoogte (m)' bedraagt de 

goothoogte van hoofdgebouwen minimaal de aangegeven minimum goothoogte en maximaal de 
aangegeven maximum goothoogte;

g. de hoofdgebouwen dienen met de voorgevel in de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden 
gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
rooilijnzone' de voorgevel van de hoofdgebouwen in het aanduidingsvlak gebouwd dient te worden;

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - sprong rooilijn'  dient de voorgevellijn 
maximaal om de 36 m, gerekend vanaf de hoekpunten van woningen, met minimaal 1 m te 
verspringen;

i. de gebouwen dienen vanaf de bovenkant van de goot (kniklijn) te worden afgedekt met hellende 
dakvlakken, waarvan de helling niet meer mag bedragen dan 60°, met dien verstande dat:
1. tussen de toegestane (denkbeeldige) dakvlakken met een helling van 60°; één en ander 

overeenkomstig het Envelop-principe zoals vermeld in Bijlage 1, ook platte afdekkingen, 
dakvlakken met een helling van meer dan 60° en rechtopstaande gevelconstructies, waaronder 
ook topgevels zijn toegestaan;
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2. overschrijding van de (denkbeeldige) 60°- lijn is toegestaan voor dakkapellen, schoorstenen en 
andere uitstekende bouwdelen van ondergeschikte betekenis. Bouwdelen van ondergeschikte 
betekenis aan de voorgevel mogen niet meer dan tweederde van de breedte van het dakvlak 
beslaan;

j. ten aanzien van de bouwpercelen gelden de volgende minimale breedtematen:
1. bij vrijstaande woningen: 12 m;
2. bij 'twee-aaneengebouwde woningen en geschakelde woningen: 8 ';
3. bij aaneengebouwde woningen: 6 m;

k. ten aanzien van de bouwblokken gelden de volgende maximale dieptematen voor hoofdgebouwen:
1. bij vrijstaande woningen: 15 m;
2. bij 'twee-aaneengebouwde woningen en geschakelde woningen: 12 m;
3. bij aaneengebouwde woningen: 10 m;

l. de afstand van een hoofdgebouw van een vrijstaande woning tot de zijdelingse perceelsgrens 
bedraagt aan beide zijden minimaal 2,5 m; 

m. de afstand van een hoofdgebouw van een twee-aaneengebouwde of een geschakelde woning tot de 
zijdelingse perceelsgrens bedraagt aan één zijde minimaal 2,5 m, met dien verstande dat maximaal 
één zijgevel van het hoofgebouw in de zijdelingse perceelsgrens mag worden gebouwd;

n. ten aanzien van het parkeren dient per vrijstaande, twee-aaneen gebouwde en geschakelde woning:
1. op eigen terrein ruimte gereserveerd te worden voor minimaal 2 parkeerplaatsen; en 
2. in de openbare ruimte te worden voorzien in 0,7 parkeerplaatsen;

o. ten aanzien van het parkeren dient per aaneengebouwde woning te worden voorzien in 1,8 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

6.2.3  Bijgebouwen 

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels: 

a. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt minimaal 1 m;
b. het gezamenlijke oppervlak van hoofdgebouwen en bijgebouwen mag ten hoogste 60% van het 

oppervlak van het bouwperceel bedragen, met dien verstande dat de overkappingen en carports, niet 
worden meegerekend met het maximaal toelaatbare oppervlak aan bijgebouwen;

c. het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen mag buiten het bouwblok (met inachtneming van het 
bepaalde in sub b) ten hoogste bedragen:
1. 50 m² op bouwpercelen met een oppervlakte tot en met 500 m²;
2. 60 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 501 tot en met 750 m²;
3. 70 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 751 tot en met 1.000 m²;
4. 80 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 1.001 m² tot en met 1500 m²;;
5. 90 m2 op bouwpercelen met een oppervlakte van 1.501 m² tot en met 2.000 m²;
6. 110 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 2.001 m² tot en met 3.000 m²;
7. 130 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 3.001 m² en groter;

d. de maximale oppervlakte per bijgebouw mag niet meer dan 100 m2 bedragen; 
e. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5,5 m bedragen;
f. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3 m bedragen, met dien verstande dat de 

goothoogte van een met het hoofdgebouw verbonden bijgebouw niet meer bedraagt dan:
1. 3 m of;
2. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw;
3. de hoogte van het verlengde van de dakhelling van het hoofdgebouw.

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - garages':
1. is de bouw van gebouwen in de vorm van garages niet toegestaan;
2. dienen de gronden, voor zover het betreft gebouwen in de vorm van garages, niet als erf te 

worden beschouwd als bedoeld in artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit 
omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit 
plan.
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6.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde vóór de voorgevelrooilijn mag maximaal 1 m 
bedragen, met dien verstande dat:
1. de bouwhoogte van een tuinmeubilair mag maximaal 3 m bedragen;
2. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 3 m bedragen;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde achter de voorgevelrooilijn mag maximaal 2 
m bedragen, met dien verstande dat: 
1. de bouwhoogte van tuinmeubilair mag maximaal 3 m bedragen;
2. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 3 m bedragen.

6.2.5  Carports en overkappingen

Voor het bouwen van carports en overkappingen gelden de volgende regels:

a. carports en overkappingen mogen tot 1 m achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd met een 
maximale oppervlakte van 30 m² en een maximale bouwhoogte van:
1. 3 m of;
2. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag;

met dien verstande dat het gezamenlijk oppervlak van gebouwen, carports en overkappingen ten 
hoogste 60% van het oppervlak van het bouwperceel bedraagt;

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

a. de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b. de aanleg en omvang van parkeergelegenheid;

1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

2. ter waarborging van de stedenbouwkundige en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
3. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
4. ter waarborging van de sociale veiligheid;
5. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik gelden de volgende regels:

a. de vloeroppervlakte ten behoeve van een 'beroep-aan-huis' bedraagt ten hoogste 40% van de 
vloeroppervlakte van de woning en bijgebouwen met een maximum van 45 m2;

b. onder verboden gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in lid 6.1 wordt in elk geval 
gerekend bewoning voor zover het vrijstaande bijgebouwen betreft. 

6.5  Afwijken van de gebruiksregels

6.5.1  Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 voor de 
uitoefening van een bedrijf-aan-huis in het hoofd- of bijgebouw met dien verstande dat:

a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen 

onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder meer 
dat:
1. een omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, voor 

zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor 
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inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);
2. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten 

in het hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;
c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 

beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk 
op de openbare ruimten;

d. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;
e. dat detailhandel uitsluitend in de volgende vormen is toegestaan:

1. een beperkte verkoop in het klein in verband met de uitoefening van het 'bedrijf-aan-huis' in of bij 
het hoofdgebouw;

2. kleinschalige detailhandel waarbij de verkoop uitsluitend via elektronische weg plaatsvindt en ter 
plaatse geen goederen worden uitgestald of aan particulieren worden afgeleverd;

f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen 
ten behoeve van een 'bedrijf-aan-huis' in gebruik mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 45 
m2.
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Artikel 7  Woongebied

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen met daaronder begrepen beroep-aan-huis;

met de daarbij behorende:

b. tuinen en erven;
c. groen- en speelvoorzieningen;
d. wegen en paden;
e. verkeers- en verblijfsdoeleinden; 
f. parkeervoorzieningen;
g. waterpartijen en watergangen;
h. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Algemeen

Op gronden met de bestemmingen 'Wonen' en 'Woongebied' mogen maximaal 325 woningen worden 
gebouwd. 

7.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. per bouwperceel mag één hoofdgebouw worden gebouwd;
c. de woningen mogen zowel vrijstaand, twee-aaneen gebouwd als geschakeld worden gebouwd, met 

dien verstande dat binnen de bestemmingen 'Wonen' en 'Woongebied':
1. minimaal 35% en maximaal 45% van de woningen aaneen mag worden gebouwd, met dien 

verstande dat aaneengebouwde woningen binnen de bestemming 'Woongebied' niet zijn 
toegestaan;

2. minimaal 35% en maximaal 45% van de woningen twee-aaneen of geschakeld mag worden 
gebouwd;

3. minimaal 15% en maximaal 25% van de woningen vrijstaand mag worden gebouwd;
4. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd uitgesloten' geen aaneengebouwde woningen 

mogen worden gebouwd;
5. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' uitsluitend aaneengebouwde woningen mogen 

worden gebouwd;
d. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal 11 m bedragen;
e. ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte (m)' bedraagt de goothoogte van 

hoofdgebouwen minimaal de aangegeven minimum goothoogte;
f. de hoofdgebouwen dienen met de voorgevel naar de weg te worden gebouwd; 
g. de gebouwen dienen vanaf de bovenkant van de goot (kniklijn) te worden afgedekt met hellende 

dakvlakken, waarvan de helling niet meer mag bedragen dan 60°, met dien verstande dat:
1. tussen de toegestane (denkbeeldige) dakvlakken met een helling van 60°; één en ander 

overeenkomstig het Envelop-principe zoals vermeld in Bijlage 1, ook platte afdekkingen, 
dakvlakken met een helling van meer dan 60° en rechtopstaande gevelconstructies, waaronder 
ook topgevels zijn toegestaan;

2. overschrijding van de (denkbeeldige) 60°- lijn is toegestaan voor dakkapellen, schoorstenen en 
andere uitstekende bouwdelen van ondergeschikte betekenis. Bouwdelen van ondergeschikte 
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betekenis aan de voorgevel mogen niet meer dan tweederde van de breedte van het dakvlak 
beslaan;

h. ten aanzien van de bouwpercelen gelden de volgende minimale breedtematen:
1. bij vrijstaande woningen: 12 m;
2. bij twee-aaneengebouwde woningen en geschakelde woningen: 8 m;

i. ten aanzien van de bouwblokken gelden de volgende maximale dieptematen voor hoofdgebouwen:
1. bij vrijstaande woningen: 15 m;
2. bij 'twee-aaneengebouwde woningen en geschakelde woningen: 12 m

j. afstand van een hoofdgebouw van een vrijstaande woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 
aan beide zijden minimaal 2,5 m; 

k. de afstand van een hoofdgebouw van een twee-aaneen gebouwde woning en/of een geschakelde 
woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt aan één zijde minimaal 2,5 m, met dien verstande 
dat maximaal één zijgevel van het hoofdgebouw in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd;

l. ten aanzien van het parkeren dient per vrijstaande, twee-aaneen gebouwde en geschakelde woning:
m. op eigen terrein ruimte gereserveerd te worden voor minimaal 2 parkeerplaatsen; en 
n. in de openbare ruimte te worden voorzien in 0,7 parkeerplaatsen.

7.2.3  Bijgebouwen 

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels: 

a. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt minimaal 1 m;
b. het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen buiten het bouwblok mag maximaal bedragen:

1. 50 m² op bouwpercelen met een oppervlakte tot en met 500 m²;
2. 60 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 501 tot en met 750 m²;
3. 70 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 751 tot en met 1.000 m²;
4. 80 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 1.001 m² tot en met 1500 m²;;
5. 90 m2 op bouwpercelen met een oppervlakte van 1.501 m² tot en met 2.000 m²;
6. 110 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 2.001 m² tot en met 3.000 m²;
7. 130 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 3.001 m² en groter;

met dien verstande dat het gezamenlijk oppervlak van gebouwen, carports en overkappingen 
maximaal 60% van het oppervlak van het bouwperceel bedraagt; 

c. het bepaalde onder b geldt met dien verstande dat carports niet worden meegerekend met het 
maximaal toelaatbare oppervlak aan bijgebouwen;

d. de oppervlakte per bijgebouw mag maximaal 100 m2 bedragen;
e. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5,5 m bedragen;
f. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3 m bedragen, met dien verstande dat de 

goothoogte van een met het hoofdgebouw verbonden bijgebouw niet meer bedraagt dan:
1. 3 m of;
2. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw;
3. de hoogte van het verlengde van de dakhelling van het hoofdgebouw.

7.2.4  Portaal of erker

Voor het bouwen van een portaal of erker aan een voorgevel dan wel aan een zijgevel van het 
hoofdgebouw, die gericht is op de weg of het openbare groen, gelden de volgende regels:

a. de oppervlakte maximaal 6 m2 mag bedragen;
b. de diepte maximaal 1,5 m mag bedragen;
c. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen;
d. de afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens minimaal 1 m bedraagt.

7.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en/of carports en/of overkappingen zijnde, gelden de 
volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de voorgevellijn bedraagt maximaal 1 

 

Regels   21



 bestemmingsplan Bornsche Maten, derde fase

 

m en maximaal 2 m achter de voorgevellijn met dien verstande dat: 
1. de bouwhoogte van tuinmeubilair achter de voorgevellijn maximaal 3 m mag bedragen
2. de bouwhoogte van speelvoorzieningen maximaal 3 m mag bedragen.

7.2.6  Carports en overkappingen

Voor het bouwen van carports en overkappingen gelden de volgende regels:

a. carports en overkappingen mogen tot 1 m achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd met een 
maximale oppervlakte van 30 m² en een maximale bouwhoogte van:
1. 3 m of;
2. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag;

met dien verstande dat het gezamenlijk oppervlak van gebouwen, carports en overkappingen ten 
hoogste 60% van het oppervlak van het bouwperceel bedraagt.

7.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

a. de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
b. de aanleg en omvang van parkeergelegenheid;

1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

2. ter waarborging van de stedenbouwkundige en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
3. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
4. ter waarborging van de sociale veiligheid;
5. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

7.4  Afwijken van de bouwregels

7.4.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.5 sub a voor de 
bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de voorgevelrooilijn met een maximale hoogte van 2 
m, met dien verstande dat er vanaf 1 m hoogte sprake dient te zijn van een open constructie (minimaal 
80% open).

7.5  Specifieke gebruiksregels

7.5.1  Beroep-aan-huis

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken voor een beroep-aan-huis gelden de volgende 
regels:

a. de vloeroppervlakte ten behoeve van een beroep-aan-huis mag maximaal 40% van de 
vloeroppervlakte van de woning en bijgebouw(en) bedragen met een maximum van 45 m2.

7.5.2  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval het gebruik van, of laten gebruiken van de in de bestemming 
aangegeven gronden en bouwwerken voor bewoning voor zover het vrijstaande bijgebouwen betreft.

7.6  Afwijken van de gebruiksregels

7.6.1  Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.1 voor de 
uitoefening van een bedrijf-aan-huis in het hoofd- of bijgebouw met dien verstande dat:
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a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen 

onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder meer 
dat:
1. een omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, voor 

zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);

2. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten 
in het hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;

c. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk 
op de openbare ruimten;

d. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;
e. dat detailhandel uitsluitend in de volgende vormen is toegestaan:

1. een beperkte verkoop in het klein in verband met de uitoefening van het bedrijf-aan-huis in of bij 
het hoofdgebouw;

2. detailhandel waarbij de verkoop uitsluitend via elektronische weg plaatsvindt en ter plaatse geen 
goederen worden uitgestald of aan particulieren worden afgeleverd;

f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen 
ten behoeve van een bedrijf-aan-huis in gebruik mag zijn, met een maximum van 45 m².
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Artikel 8  Gemengd - Uit te werken

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in gestapelde en niet gestapelde vorm met daaronder begrepen beroep-aan-huis;
b. lichte bedrijvigheid voor zover genoemd in de van deze regels deel uitmakende Lijst van 

Bedrijfsactiviteiten (Bijlage 2) in de categorieën 1 en/ of 2;
c. tuinen en erven;
d. detailhandel, dienstverlening en horeca passend in een woonbestemming;
e. maatschappelijke dienstverlening;
f. waterpartijen en watergangen;
g. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
h. groenvoorzieningen;
i. speeltoestellen en kunstwerken;
j. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
k. gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen;
l. geluidwerende voorzieningen.

8.2  Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken, overeenkomstig artikel 3.6. lid 1. sub b. van de Wet ruimtelijke 
ordening, de in 8.1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

a. de gemiddelde bruto woningdichtheid bedraagt minimaal 20 woningen per hectare;
b. voor gestapelde woningen geldt een maximale bouwhoogte van 28 m. Voor niet gestapelde 

woningen geldt een maximale bouwhoogte van 11 m;
c. bij de uitwerking dient de in de Wet geluidhinder aangegeven maximaal toelaatbare geluidbelasting 

op de gevel van een woning in acht te worden genomen;
d. ten behoeve van wonen het bepaalde in 7.5.1 wordt opgenomen voor een beroep-aan-huis;
e. ten behoeve van wonen de afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in 7.6.1 wordt opgenomen voor een 

bedrijf-aan-huis.

8.3  Bouwregels

Zolang een uitwerkingsplan als bedoeld in 8.2 nog niet in werking is getreden, mag op de in artikel 8.1 
bedoelde gronden niet worden gebouwd. 
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Artikel 9  Waarde - Archeologie hoog

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van te verwachten 
archeologische waarden.

9.2  Bouwregels

a. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd 
die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

b. Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen, zijn op de 
in 9.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft de vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bebouwing en de bestaande fundering wordt benut.

9.3  Afwijking van de bouwregels

9.3.1  Afwijk ing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning bevoegd om af te wijken 
van het bepaalde onder 9.2 met inachtneming van de voor deze gronden geldende overige bouwregels, 
mits is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of 
kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de afwijking regels te 
verbinden gericht op:

a. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 
behouden; 

b. het doen van opgravingen;
c. begeleiding van de bouwwerkzaamheden door een archeologisch deskundige.

9.3.2  Advies

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van de omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 9.3.1, winnen zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 
voorwaarden. 

9.4  Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

9.4.1  Verboden werkzaamheden

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie hoog' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van 
gronden;

b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen, parkeergelegenheden en het 
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen en 
het aanbrengen van drainage;

d. het verlagen van het waterpeil;
e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen 
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en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van gronden en het 

rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd. 

9.4.2  Beoordelingskader

Een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden kan slechts worden verleend indien op basis van archeologisch onderzoek 
redelijkerwijs is aangetoond dat archeologische waarden door de bouwwerkzaamheden niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de afwijking regels te verbinden gericht 
op: 

a. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 
behouden; 

b. het doen van opgravingen; 
c. begeleiding van de werken of werkzaamheden door een archeologisch deskundige.

9.4.3  Uitzonderingen

Het in 9.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken of werkzaamheden:

a. werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering 
zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende 
omgevingsvergunning;

b. werken of werkzaamheden waarvoor een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 nodig is.

9.4.4  Advies

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van de omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 9.4.1, winnen zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 
voorwaarden.

9.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het 
plan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoog' geheel of gedeeltelijk te doen 
vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat:

a. op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. de wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld.             
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 10  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 11  Algemene bouwregels

11.1  Ondergrondse werken en werkzaamheden

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, 
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.

11.2  Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en onder bijgebouwen 
voor zover deze buiten het bouwvlakzijn toegestaan, met uitzondering van het bepaalde in sub b en 
c;

b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak 
aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²;

c. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken ten behoeve van de waterhuishouding mag niet meer 
bedragen dan 1.500m²;

d. in aanvulling op het bepaalde sub a is per bouwperceel maximaal 1 niet-overdekt zwembad 
toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. het zwembad dient te worden gebouwd achter de achtergevel of het verlengde daarvan en op 

een afstand van ten minste 3 meter van zijdelingse en achterste perceelsgrens;
2. het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut;
3. de oppervlakte van het zwembad mag maximaal 50 m2 bedragen;

e. in aanvulling op het bepaalde sub a is per bouwperceel maximaal 1 overdekt zwembad toegestaan 
onder de volgende voorwaarden:
1. het zwembad is uitsluitend toegestaan in hoofd- en bijgebouwen;
2. het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut;
3. de oppervlakte van het zwembad mag maximaal 50 m2 bedragen;

f. de bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter onder peil, met dien 
verstande dat een voorziening ten behoeve van de waterhuishouding tot maximaal 6 meter onder peil 
gebouwd mag worden.

11.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 11.2 sub f voor het 
bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter 
onder peil onder de voorwaarden dat:

a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.
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Artikel 12  Algemene gebruiksregels

Onder verboden gebruik wordt in elk geval verstaan:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- 
en/of opslagplaats voor normaal onderhoud, gebruik en beheer en met uitzondering van een gebruik 
als stort- en/of opslagplaats zoals uitdrukkelijk toegestaan ingevolge het bepaalde in deze regels;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan als stallings- en/of opslagplaats voor 
normaal onderhoud, gebruik en beheer;

c. een gebruik van gronden voor het beproeven van motorvoertuigen alsmede voor de beoefening van de 
motorsport en de modelvliegsport en voor het racen of crossen van motorvoertuigen;

d. een gebruik van gronden als kleinschalig kampeerterrein, met uitzondering van een gebruik als 
kleinschalig kampeerterrein zoals uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge het bepaalde in deze regels;

e. een gebruik van gronden en bouwwerken voor inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit 
omgevingsrecht;

f. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van een gebruik voor 
(detail)handel zoals uitdrukkelijk toegestaan ingevolge het bepaalde in deze regels;

g. een gebruik van gebouwen, niet zijnde een woning, voor permanente bewoning;
h. een gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca, met uitzondering van horeca zoals 

uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge het bepaalde in deze regels;
i. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting.
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Artikel 13  Algemene afwijkingsregels

Indien niet op grond van een andere regel van deze regels afgeweken kan worden, kan het bevoegd 
gezag bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan ten behoeve van:

a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met maximaal 10%;
b. het afwijken van de aangeduide bouwgrenzen indien een meetverschil of onnauwkeurigheid op de 

verbeelding ten opzichte van de feitelijke situatie daartoe aanleiding geeft, met dien verstande dat de 
afwijking maximaal 5 meter mag bedragen;

c. de in sub a en b genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend, indien hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken.
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Artikel 14  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten aanzien van:

a. het afwijken van de aangeduide bestemmingsgrenzen indien een meetverschil of onnauwkeurigheid 
op de verbeelding ten opzichte van de feitelijke situatie daartoe aanleiding geeft, met dien verstande 
dat de afwijking maximaal 5 meter mag bedragen;

b. het aanpassen van opgenomen regels in de voorgaande artikelen, waarbij wordt verwezen naar 
bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van 
tervisielegging van het ontwerp van het plan, worden gewijzigd.
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Artikel 15  Algemene procedureregels

Bij toepassing van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen, die onderdeel uitmaakt van dit plan, 
is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, van toepassing.
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Artikel 16  Overige regels

16.1  Wettelijke regelingen

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze 
regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het moment van de tervisielegging van het 
ontwerpplan, tenzij anders bepaald. 

16.2  Parkeren en laden en lossen

a. Indien een omgevingsvergunning nodig is voor het afwijken van dit bestemmingsplan ten behoeve 
van de wijziging van gebruik of uitbreiding van een bouwwerk, dient, onverminderd het bepaalde 
elders in de regels van dit plan, 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 het onbebouwde terrein dat bij 
dat gebouw behoort conform de richtlijnen van de CROW-publicatie 317, voor zover het een 
toename van het aantal parkeerplaatsen betreft.

b. Indien een omgevingsvergunning nodig is voor het afwijken van dit bestemmingsplan ten behoeve 
van wijziging van gebruik of uitbreiding van een bouwwerk, moet, onverminderd het bepaalde elders 
in de regels van dit plan, in voldoende mate in de behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van 
goederen zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op het onbebouwde terrein dat bij dat 
gebouw behoort conform de Richtlijn voor het akoestisch bewust ontwerpen en uitvoeren van laad- 
en loslocaties en Luchtkwaliteit en vormgeving van laad- en loslocaties van de CROW.

c. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 
a en b:
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte 

wordt voorzien.
d. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning gemotiveerd afwijken van het 

bepaalde onder a en b ten aanzien van de richtlijnen van de CROW-publicatie 317, Richtlijn voor het 
akoestisch bewust ontwerpen en uitvoeren van laad- en loslocaties, Luchtkwaliteit en vormgeving 
van laad- en loslocaties van de CROW en hierop volgende publicaties.
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 17  Overgangsrecht

17.1  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, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 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 bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan;

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig krachtens een omgevingsvergunning afwijken van het eerste lid 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%; 

c. Het eerste lid 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.

17.2  Overgangsrecht gebruik

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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 in het eerste lid, 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. Het eerste lid 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 18  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Bornsche Maten, derde fase".
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Envelop-principe
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Het envelop-principe 
 
Wat betreft de maximale goot- en nokhoogte geldt het zogenaamde envelop-principe. Dit 
principe is gekozen omdat het vastleggen van een verplichte dakhelling architectonisch als te 
beperkend wordt ervaren. Het envelop-principe maakt allerlei creatieve en architectonisch 
fraaie bouwmogelijkheden mogelijk binnen bepaalde marges. 

Uitgangspunten voor het envelop-principe zijn: 

1. de maximale goothoogte, zoals in de regels is aangegeven; 
2. een maximale dakhelling van 60°; 
3. de diepte van het bouwvlak. 

Daarbij gelden nog de volgende kanttekeningen: 

4. een hoofdgebouw kan 'meerdere' enveloppen hebben: zo kan de kniklijn liggen op: 
� de achter- en voorgevels; 
� de beide zijgevels; 
� de achter-, voor- en zijgevels. 

(zie voorbeelden foto's) 

overschrijding van de denkbeeldige lijnen van de envelop is mogelijk voor dakkapellen, 
schoorstenen en andere uitstekende delen van ondergeschikte betekenis. De formulering van 
'ondergeschikte betekenis' is nader ingekaderd door de regel, dat de uitstekende delen niet 
meer dan de helft van de breedte van het dakvlak mogen beslaan. 
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Bijlage 2  Lijst van Bedrijfsactiviteiten
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW                     

016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 

  
                      

10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                     

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                     

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C   0   30   2 

  
                      

14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT                     

141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 

  
                      

16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D.                     

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 

  
                      

58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA                     

581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 

1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 

1813   Grafische reproduktie en zetten 30 0 10     10   30   2 

1814   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30     10   30 D 2 

182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 

  
                      



20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                     

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                     

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 

  
                      

26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 
EN INSTRUMENTEN                     

26, 32, 33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30     0   30   2 

  
                      

35 - 
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER                     

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                     

35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C   10   30   2 

35 D0 Gasdistributiebedrijven:                     

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C   10   10   1 

35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 
en C 0 0 30 C   10   30   2 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                     

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C   10   30   2 

  
                      

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                     

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                     

36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C   10   30   2 

  
                      

45, 47 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS                     

451, 452, 454   
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 

45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

45205   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 

453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 

473 0 Benzineservisestations:                     

473 3 - zonder LPG 30 0 30     10   30   2 

  
                      



46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                     

461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

  
                      

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                     

47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10     0   10   1 

471   Supermarkten, warenhuizen 0 0 10     10   10   1 

4722, 4723   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10     10   10   1 

4724   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C   10   10   1 

4773, 4774   Apotheken en drogisterijen 0 0 0     10   10   1 

4752   Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30     10   30   2 

4778   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10     10 V 10   1 

952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

  
                      

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                     

5510   
Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en 
congrescentra 10 0 10     10   10   1 

561   
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen 
ijsbereiding, viskramen e.d. 10 0 10 C   10   10   1 

5629   Kantines 10 0 10 C   10   10 D 1 

562   Cateringbedrijven 10 0 30 C   10   30   2 

  
                      

49 - VERVOER OVER LAND                     

493   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 

  
                      

50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT                     

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10     0   10   1 

  
                      

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                     

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C   0   30   2 

5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

791   Reisorganisaties 0 0 10     0   10   1 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10     0   10 D 1 

  
                      

  



53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

531, 532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 

61 B0 zendinstallaties:                     

61 B2 - FM en TV 0 0 0 C   10   10   1 

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C   10   10   1 

  
                      

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                     

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C   0   10   1 

  
                      

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                     

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10     0   10   1 

  
                      

77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN                     

7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 

772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 

  
                      

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                     

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10     0   10   1 

  
                      

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                     

721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 

722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

  
                      

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                     

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10     0   10 D 1 

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 

  
                      



84 - 
OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN                     

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10     0   10   1 

  
                      

85 - ONDERWIJS                     

852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30     0   30   2 

8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30     10   30 D 2 

  
                      

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                     

8610   Ziekenhuizen 10 0 30 C   10   30   2 

8621, 8622, 
8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10     0   10   1 

8691, 8692   Consultatiebureaus 0 0 10     0   10   1 

871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C   0   30   2 

  
                      

94 - DIVERSE ORGANISATIES                     

941, 942   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

9491   Kerkgebouwen e.d. 0 0 30     0   30   2 

  
                      

59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                     

591, 592, 601, 
602   Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C   10   30   2 

5914   Bioscopen 0 0 30 C   0   30   2 

9004   
Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, 
evenementenhallen 0 0 30 C   0   30   2 

8552   Muziek- en balletscholen 0 0 30     0   30   2 

85521   Dansscholen 0 0 30 C   0   30   2 

9101, 9102   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10     0   10   1 

931 B Bowlingcentra 0 0 30 C   0   30   2 

931 H Golfbanen 0 0 10     0   10   1 

931 I Kunstskibanen 0 0 30 C   50 R 50   3.1 

931 0 Schietinrichtingen:                     

931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30     30   30   2 

931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C   10   10   1 



931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C   0   30   2 

9200   Casino's 10 0 30 C   0   30   2 

92009   Amusementshallen 0 0 30 C   0   30   2 

93299   Modelvliegtuig-velden 10 0 300     100   300   4.2 

  
                      

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     

96012   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 

9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10     0   10   1 

9603 0 Begrafenisondernemingen:                     

9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10     0   10   1 

96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10     0   10   1 

9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C   0   30   2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C   0   10 D 1 
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