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1.                             Begripsbepalingen 

Artikel 1.  Begripsbepalingen 
In deze regels wordt verstaan onder: 
 

1. het plan: 
2

e
 partiële herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006 Statumweg 4-4a van 

de gemeente Dalfsen; 
 

2. de plankaart: 
de plankaart LD 4-21; 

 

3. aanbouw: 
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw 
waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm 
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is 
niet vereist; 

 

4. aan huis verbonden beroep: 

het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op 

administratief, maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, 

ontwerptechnisch of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte 

omvang in een woning en/of daarbij behorende gebouwen, met behoud van de 

woonfunctie kan worden uitgeoefend. Voorbeelden zijn: arts, tandarts, 

fysiotherapeut, advocaat, architect, notaris, accountant, makelaar, 

verzekeringsagent of geestelijk verzorger; 

 

5. aanpijling: 
een op de kaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig 
opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van 
toepassing is op de aangepijlde gronden; 

 

6. agrarisch bedrijf: 
een veehouderij, akkerbouw- of tuinbouwbedrijf niet zijnde een 
glastuinbouwbedrijf, een champignonkwekerijbedrijf of een gebruiksgerichte 
paardenhouderij (manege); 

 

7. agrarisch hulpbedrijf: 
een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overwegend arbeid wordt verricht ten 
behoeve van agrarische bedrijven, zoals loonwerkbedrijven; een 
landbouwmechanisatiebedrijf wordt hieronder niet begrepen; 

 

8. ambachtelijk bedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk 
vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen alsmede - in rechtstreeks 
verband daarmee en als ondergeschikte nevenactiviteit - detailhandel en dat door 
dienstverlening en/of afzet in hoge mate gebonden is aan zijn directe omgeving; 

 

9. ander-bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 



  

 
 

10. ander-werk: 
een werk, geen bouwwerk zijnde; 

 

11. archeologische waarde: 
de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de 
beschavingsgeschiedenis; 

 

12. bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of andere-bouwwerken; 

 

13. bebouwingspercentage: 
de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale 
oppervlakte van nader aangegeven gronden; 

 

14. bed & breakfast: 
het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, 
mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt aan personen die hun 
hoofdverblijf elders hebben; 

 

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

 

16. bedrijfswoning/dienstwoning: 
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; 

 

17. beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte: 
de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis 
verbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende 
instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 

 

18. bestemmingsgrens: 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bestemmingsvlak; 

 

19. bestemmingsvlak: 
een op de plankaart aangeven vlak met een zelfde bestemming;  

 

20. bijgebouw: 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm 
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is 
niet vereist; 

 

21. boomkwekerij: 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van beplantingsgewassen zoals 
bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen, rozenstruiken, 
sierconiferen en overige sierheesters, een en ander in de vorm van volle 
grondteelt dan wel containerteelt; 

 

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



  

 
 

23. bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van 
de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder; 

 

24. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten;  

 

25. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

 

26. bouwvlak: 
een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid 
waarop gebouwen zijn toegelaten; 

 

27. bouwvlakgrens: 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak; 

 

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

 

29. carport: 
een ander-bouwwerk, dat plat is afgedekt en voorzien van maximaal 2 wanden 
met een maximale hoogte van 4 m; 

 

30. cultuurhistorische waarde: 
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld 
dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van 
dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt; 

 

31. dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

 

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

 

33. detailhandel in weggebonden artikelen: 
detailhandel in een assortiment goederen dat is gebaseerd op de behoeftes van 
een automobilist of diens passagiers; 

 

34. dienstverlening: 
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden; 

 

35. discotheek: 
een gebouw, waarin de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het bieden 
van gelegenheid tot dansen op mechanische en/of levende muziek en het 
serveren van al dan niet alcoholhoudende dranken; 

 



  

 
36. eerste bouwlaag: 

de bouwlaag op de begane grond; 
 

37. eerste verdieping: 
tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder 
begrepen

1
; 

 

38. erker 
een plat afgedekte uitbouw aan de gevel van een woning; 

 

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

 

40. gebruiksgerichte paardenhouderij: 
een bedrijf dat is gericht op het opfokken, beleren en trainen van paarden; 

 

41. glastuinbouwbedrijf 
een bedrijf dat (overwegend) is gericht op het voortbrengen van producten door 
middel van het telen van gewassen door gebruik te maken van kassen (staand 
glas); 

 

42. halfvrijstaande woningen: 
twee-aaneengebouwde woningen; 

 

43. hoofdgebouw: 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een 
bouwperceel kan worden aangemerkt; 

 

44. horecabedrijf: 
het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter 
plaatse, al dan niet in samenhang met het bedrijfsmatig verschaffen van logies 
en/of het exploiteren van zaalaccommodatie, met uitzondering van een 
discotheek; 

 

45. kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 

 

46. kamphuis: 
een (voormalig) agrarisch bedrijfsgebouw dat voor een al dan niet 
aaneengesloten periode van ten hoogste 100 dagen per jaar dient voor recreatief 
nachtverblijf, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 
150 m² bedraagt en het aantal slaapplaatsen ten hoogste 15 bedraagt; 

 

47. kantoor: 
een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige 
c.q. financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde 
detailhandel - al dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie; 

 

48. kas: 
een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit 
glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, 
bloemen of planten; 

                                                      
1
 Let op! bij recreatiewoningen wordt de inhoud van de kelder wel meegerekend. 



  

 
 

49. kleinschalig kampeerterrein: 
een kampeerterrein voor ten hoogste 15 kampeermiddelen gedurende de periode 
van 15 maart tot en met 31 oktober; 

 

50. maatschappelijke voorzieningen: 
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke 
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en 
voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte 
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

51. niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering: 
het telen van dieren, dan wel het winnen van producten door middel van het telen 
van dieren, in hoofdzaak dan wel geheel onafhankelijk van de groeikracht van de 
bodem waarop het bedrijf wordt uitgeoefend. hieronder worden verstaan: 
pluimvee-, pelsdieren- en varkenshouderijen, kalvermesterijen en andere naar 
hun aard hiermee gelijk te stellen bedrijfstypen; 

 

52. normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden: 
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de 
gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de 
bestemming; 

 

53. onderkomens: 
voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en 
vaartuigen en kampeermiddelen; 

 

54. productiegebonden detailhandel: 
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of 
toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is 
aan de productiefunctie; 

 

55. recreatief medegebruik: 
een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de 
bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan; 

 

56. recreatieve bewoning: 
de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfs- 
recreatie; 

 

57. recreatiewoning: 
een gebouw dat periodiek dient voor recreatief (nacht-)verblijf voor recreanten die 
hun hoofdverblijf elders hebben; 

 

58. 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 een 
parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 

 

59. scheidingsgrens: 
een op de kaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig 
aangewezen lijn, die binnen een bestemming een scheiding aangeeft tussen 



  

 
gronden waarop een opgenomen aanduiding wel respectievelijk niet van 
toepassing is; 

 

60. sportkantine: 
een verblijfslocatie waarin de verstrekking van drank- en etenswaren gericht is op 
gebruikers van de sportvoorziening; 

 

61. stacaravan: 
een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat een kleinere totale 
vloeroppervlakte heeft van 45 m

2
 en dat dient voor recreatief (nacht)verblijf voor 

recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben; 
 

62. standplaats: 
een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop 
voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, 
andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten; 

 

63. trekkershut: 
een houten gebouw op een camping of bungalowpark met een maximale 
oppervlakte van 15 m²; 

 

64. uitbouw: 
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet vereist; 

 

65. verkoop af boerderij: 
de ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte verkoop van eigen, ter 
plaatse geproduceerde, agrarische producten; 

 

66. verkoopvloeroppervlakte: 
de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten 
behoeve van de detailhandel; (let op: dit is dus de netto-vloeroppervlakte); 

 

67. volwaardig agrarisch bedrijf: 
een agrarisch bedrijf dat voldoende werk en inkomen kan opleveren voor ten 
minste één volwaardige arbeidskracht, die in hoofdberoep aan het bedrijf is 
verbonden; 

68. voorgevel: 
de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met 
meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en 
wethouders aan te wijzen gevel; 

 

69. waterrecreatie: 
vorm van vrijetijdsbesteding die in belangrijke mate aan het water gebonden is; 

 

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

 

71. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één 
afzonderlijk huishouden; 

 



  

 
72. woongebouw: 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar 
gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid 
beschouwd kan worden; 

 

73. woonhuis: 
een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning 
omvat; 

 

74. woonschip: 
schip dat uitsluitend of in hoofdzaak gebezigd wordt of bestemd is voor bewoning; 

 

75. woonwagen: 
voor bewoning bestemde ruimte die is geplaatst op een standplaats en die in zijn 
geheel of in delen kan worden verplaatst; 

 

76. zomerhuis: 
een gebouw dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatieve bewoning. 



  

 
Artikel 2. Wijze van meten 
 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
4. de breedte van een gebouw: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de scheidingsmuren; 
5. de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 
6. 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; 

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

8. de (nok/bouw)hoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander-bouwwerk, met 
uitzondering van kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen; 

9. de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, nederwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk; 

10. de hoogte van een windmolen: 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windmolen. 

 
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- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 
m bedraagt. 



  

 

2.  Bestemmingen 

Artikel 3. Agrarisch dienstverlenend bedrijf 
 
3.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor agrarisch dienstverlenend bedrijf aangewezen gronden zijn 
bestemd voor een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overwegend arbeid wordt verricht ten 
behoeve van agrarische bedrijven, zoals loonwerkbedrijven, grondverzetbedrijven en 
cultuurtechnische bedrijven, een landbouwmechanisatiebedrijf wordt hieronder niet begrepen, 
met daarbij behorende gebouwen, waaronder begrepen bedrijfswoningen - andere-
bouwwerken, tuinen, erven, terrassen, terreinen, parkeervoorzieningen, water en 
groenvoorzieningen. 

 
3.2 Bouwregels 

Op de tot agrarisch dienstverlenend bedrijf bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat: 

 
3.2.1 voor gebouwen de volgende bepalingen gelden: 

a een gebouw mag uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd; 
b de goothoogte mag niet meer dan 5,50 m bedragen; 
c de bouwhoogte mag niet meer dan 12 m bedragen; 
d per bouwperceel ten hoogste 2 (bedrijfs)woning zijn toegestaan; 

 
3.2.2 voor bedrijfswoningen bovendien geldt dat: 

a per bedrijf ten hoogste 2 bedrijfswoningen mogen worden gebouwd met een inhoud van 
ten hoogste 750 m

3
 per woning, dan wel, indien een grotere woning aanwezig is, de 

inhoud zoals die bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan; 
b de goothoogte ten hoogste 4,50 m bedraagt; 
c de dakhelling ten minste 30° bedraagt en ten hoogste 60° of zoals de dakhelling is ten 

tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan; 
 
3.2.3 andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste 2,50 m bedraagt en met dien verstande 

dat voor de navolgende andere-bouwwerken op het bouwperceel geldt dat de hoogte van: 
a (ruw-)voedersilo's, kunstmestsilo's en hooibergen ten hoogste 8 m bedraagt; 
b mestsilo's, exclusief afdichting, ten hoogste 6 m bedraagt. 

 
3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing ten behoeve van: 
a een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b de sociale veiligheid; 
c de verkeersveiligheid; 
d de milieusituatie of 
e de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
 
 



  

 
  

3.  Algemene bepalingen 

Artikel 4. Aanvullende ontheffingsbevoegdheden 
 
  
a Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van: 

1 de bij recht in de regels of plankaart gegeven of af te lezen maten, afmetingen, percentages 
tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat 
deze ontheffingsbevoegdheid niet van toepassing is voor de afmetingen van het bouwblok; 

2 de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

3 de bestemmingsbepalingen met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van 
het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in 
redelijkheid niet worden geschaad en de ontheffing gewenst en noodzakelijk wordt geacht 
voor de juiste verwezenlijking van het plan; 

4 de bestemmingsbepalingen en toestaan dat een carport wordt gebouwd; 
5 de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van andere-bouwwerken en toestaan 

dat de hoogte van de andere-bouwwerken wordt vergroot tot niet meer dan 10 m; 
6 de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van andere-bouwwerken en toestaan 

dat de hoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot 
niet meer dan 40 m; 

7 de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde 
worden overschreden door: 

a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen; 

b. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 

c. (hoek)erkers over maximaal 2/3 van de gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en 

galerijen, mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden; 

8. het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde daarvan 

voor het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek-)erker, gemeten uit de 

zijgevel, niet meer bedraagt dan 1,50 m; 
9. het bepaalde ten aanzien van de maximale hoogte van gebouwen en toestaan dat de hoogte 

van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen. 

b. De onder a bedoelde ontheffing wordt slechts verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan: 
1. het straat- en bebouwingsbeeld; 
2. de woonsituatie; 
3. de milieusituatie; 

4. de verkeersveiligheid; 
5. de sociale veiligheid of 
6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 



  

 
Artikel 5. Anti-dubbeltelbepaling 
 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 



  

 
Artikel 6. Gebruiksbepaling  
 
 
 

A. Het is verboden gronden of opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de 
in het plan aan de grond gegeven bestemming. 

 
B Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid A wordt in ieder geval verstaan het gebruik of laten 

gebruiken van gebouwen voor seksinrichting. 
 

C. Het gebruik van gronden en opstallen strijdig met het plan op het tijdstip van het van 
rechtskracht worden daarvan, mag worden gehandhaafd. 

 
D. Wijziging van het met het plan strijdige gebruik van gronden en opstallen is verboden, tenzij 

door deze wijziging van het gebruik de afwijking van het plan niet wordt vergroot. 
 

E. Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde in lid A en D, indien strikte 
toepassing van de verbodsbepalingen zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

 



  

 
Artikel 7. Overgangsbepalingen  
 
 
 
Overgangsrecht bouwwerken  
1. 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, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. 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. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

3. 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. 

 
Overgangsrecht gebruik  
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 



  

 
 

Artikel 8.  Titel 
 
 
 
 

 
 
 

“2E PARTIELE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN LEMELERVELD 2006 STATUMWEG 
4-4A”  
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 
 

 
 

, voorzitter 
 

 
 
 

, griffier 


