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Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen

1.1

plan
het bestemmingsplan Supermarkten Klaas Fuitestraat, Genemuiden van de gemeente
Zwartewaterland;

1.2

bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1896.BP0039-VS01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;

1.3

aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld te 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

aanduidingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde aanduiding;

1.6

bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.7

bestaand:
bij bouwwerken of afstanden: bestaand ten tijde van de ter inzage legging van het bestemmingsplan als ontwerp;
bij gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van de betreffende gebruiksbepaling;

1.8

bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

1.9

bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.10

bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.11

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

1.12

bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
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1.13

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

1.14

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

1.15

detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop,
het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroepsof bedrijfsactiviteit;

1.16

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;

1.17

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

1.18

nutsvoorziening:
voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals ten behoeve van de levering van
elektriciteit, gas, drinkwater en telecommunicatiediensten, alsmede ten behoeve van
riolering en afvalinzameling;

1.19

overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal twee wanden en voorzien van een gesloten dak;

1.20

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 gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter
hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil;
d een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil;

1.21

prostitutie:
het zich ten behoeve van een ander tegen vergoeding beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten;
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1.22

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

1.23

supermarkt:
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te
worden gebruikt voor de detailhandel in voedings- en genotmiddelen;

1.24

volumineuze goederen
goederen die vanwege hun omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling, zoals goederen in bouw- en doe-het-zelf producten, automobielen, motorfietsen.,
boten, caravans, keukens, bruin- en witgoed, badkamers en sanitair e.d. alsmede
daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materialen; onder rechtstreeks samenhangende artikelen
wordt tevens begrepen inbouwapparatuur en tegels;

1.25

waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede water aan- en/of afvoer, waterberging en waterkwaliteit;

1.26

winkel:
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te
worden gebruikt voor de detailhandel.
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Artikel 2

Wijze van meten

2.1

Gebouwen en bouwwerken
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
a de goothoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan de bovenkant van de
goot, dan wel de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
b de 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;
c de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van
een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
d 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.

2.2

Ondergeschikte bouwdelen
bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van
bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

2.3

Maatvoering
Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:
a voor lengten in meters (m);
2
b voor oppervlakten in vierkante meters (m );
3
c voor inhoudsmaten in kubieke meters (m );
d voor verhoudingen in procenten (%);
e voor hoeken/hellingen in graden (o).

2.4

Meten
Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van de lijn.
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Artikel 3

Bestemmingsregels
Bedrijf - Nutsvoorziening

3.1

Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijf - Nutsvoorziening’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a nutsvoorzieningen;
met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2

Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden
gebouwd ten behoeve van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:

3.2.1

Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.

3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
bedragen dan 4 m.
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Artikel 4

Detailhandel

4.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a detailhandel in de vorm van maximaal 2 supermarkten;
b parkeervoorzieningen;
met de daarbij behorende:
c bouwwerken, tuinen, erven en groenvoorzieningen;
d waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2

Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden
gebouwd ten behoeve van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:

4.2.1

Gebouwen
Ten aanzien van gebouwen gelden de volgende regels:
a gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mag de goot- en
bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan is aangegeven.

4.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt:
1 maximaal 1 m voor erf- en terreinafscheidingen voor (het denkbeeldig verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
2 maximaal 2 m voor overige erf- en terreinafscheidingen;
3 maximaal 7 m voor palen en masten;
4 maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2.3

Overkappingen
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.2.2 geldt dat ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding - overkapping’ een overkapping toegestaan is, met dien
verstande dat de bouwhoogte maximaal de bouwhoogte is van het aangrenzende gebouw.

4.3

Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.1 voor de
realisering van gebouwen buiten het bouwvlak:
2
a tot een oppervlakte van maximaal 50 m per bouwperceel;
b tot een bouwhoogte van maximaal 3 m.

4.4

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen:
a een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel in volumineuze goederen.
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3

Algemene regels

Artikel 5

Anti-dubbeltelregel

5.1

Artikel 6

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

Algemene bouwregels

6.1

Bestaande afwijkingen
a Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maatvoering van gebouwen gelden de bouwregels, zoals die onder de bestemmingen en algemene bouwregels zijn voorgeschreven, dan wel de bestaande overschrijding daarvan, zoals
deze op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, of kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning.
b Het bepaalde in artikel 6.1, onder a geldt niet voor bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
c In geval van herbouw is het bepaalde in artikel 6.1, onder a, uitsluitend van toepassing indien herbouw op dezelfde plaats geschiedt.

6.2

Aangrenzende terreinen
Het is verboden enig terrein of bouwperceel zodanig te bebouwen, dat daardoor op
een aangrenzend terrein, bouwvlak of bouwperceel een toestand zou ontstaan, die aldaar niet meer met de regels zou overeenstemmen, of voor zover er reeds aldaar een
afwijking van de regels bestaat, zodanig te bebouwen, dat deze afwijking zou worden
vergroot.

6.3

Ondergronds bouwen

6.3.1

Verbod
Het is verboden om gebouwen zonder omgevingsvergunning, te onderkelderen of van
een onderbouw te voorzien, met uitzondering van kruipruimtes en fundering en kleine
2
kelders met een maximale hoogte van 3 m en maximaal oppervlak van 20 m .

6.3.2

Afwijken van verbodsregel
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de in artikel 6.3.1 genoemde
verbodsregel voor het onderkelderen van gebouwen of het realiseren van een onderbouw, mits:
a er niet dieper dan 4 meter beneden peil wordt gebouwd;
b er advies is gegeven door de provincie Overijssel indien sprake is van permanente
grondwaterstandverlaging;
c de bouwregels die gelden voor de bovengrondse bebouwing ten aanzien van situering, maximum bebouwingspercentage en maximum oppervlakte bijgebouwen/aanen uitbouwen, daarbij in acht worden genomen.
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Artikel 7

Algemene gebruiksregels

7.1

Vormen van verboden gebruik (onbebouwd)
Als een verboden gebruik wordt in ieder geval beschouwd een gebruik van gronden
en/of water:
a als opslag-, stort-, lozings- of bergplaats van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voor
zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik
van de grond;
b als terrein voor het al dan niet voor de verkoop opslaan of opstellen van ongebruikte en/of gebruikte, dan wel geheel of gedeeltelijk uit gebruikte onderdelen samengestelde machines, voer-, vaar- of vliegtuigen c.q. onderdelen daarvan, die bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken zijn, behoudens voor zover
het betreft parkeren en overigens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het
op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
c als opslagplaats van hout en/of aannemersmaterialen, behoudens voor zover dat
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de
grond, of ten behoeve van bouw of andere tijdelijke werkzaamheden.

7.2

Vormen van verboden gebruik (gebouwen)
Als een verboden gebruik wordt in ieder geval beschouwd het gebruik:
a van niet voor bewoning bestemde gebouwen of ruimten, daaronder begrepen
kampeermiddelen, voor permanente bewoning;
b van gebouwen ten behoeve van het (doen) exploiteren van een seksinrichting, een
escortbedrijf of (het laten uitoefenen van) prostitutie.

Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

8.1

Bevoegdheid
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het plan, voor:
a het oprichten van bouwwerken voor nutsvoorzieningen mits de oppervlakte van
2
een gebouw niet meer bedraagt dan 20 m en de bouwhoogte van de bouwwerken
niet meer zal bedragen dan 4 m;
b het overschrijden van de regels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 10%;
c het in geringe mate, doch met niet meer dan 2,50 m afwijken van een bestemmingsgrens of van het profiel van een weg, voor zover dit noodzakelijk is om het
plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein aan te passen.

8.2

Voorwaarden waaronder kan worden afgeweken
Een afwijking als bedoeld in lid 8.1 is slechts toegestaan, indien de bouw- en gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen percelen in onevenredige mate worden beperkt
of indien ter plaatse aanwezige waarden op onevenredige wijze worden of kunnen
worden aangetast.
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Artikel 9
9.1

Overige regels
Verwijzing naar andere regelgeving
Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene
maatregel van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van de
tervisielegging van het ontwerp van dit plan.
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4
Artikel 10
10.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
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 bouwvergunning, 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 Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken
van lid a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid a
met maximaal 10 %.
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2

Artikel 11

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 lid 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 in lid 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 Lid 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.

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
"Regels van het bestemmingsplan Supermarkten Klaas Fuitestraat, Genemuiden” van
de gemeente Zwartewaterland.
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