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1.                             Begripsbepalingen 

Artikel 1.  Begripsbepalingen 
In deze regels wordt verstaan onder: 

a. het plan: 
"8e partiële herziening Bestemmingsplan 
Buitengebied (voormalige gemeente) 
Nieuwleusen Jagersweg 8" van de gemeente 
Dalfsen; 

b. de kaart: 
de kaart die deel uitmaakt van het plan en die 
als zodanig is gewaarmerkt (tek.no. B 4 - 107); 

c. 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; 

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

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

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

g. bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of andere-bouw-
werken; 

h. bebouwingsgrens: 
een als zodanig beschreven lijn, welke door 
gebouwen niet mag worden overschreden, 
behoudens overschrijdingen die krachtens 
deze regels zijn toegestaan; 

i. bestemmingsgrens: 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens 
vormt tussen gronden met verschillende 
bestemmingen; 

j. bestemmingsvlak: 
een op de kaart aangegeven door 
bestemmingsgrenzen omsloten gebied; indien 
en voor zover twee bestemmingsvlakken door 
aanpijling met elkaar verbonden zijn, worden 
deze aangemerkt als zijnde één 
bestemmingsvlak; 

k. bouwperceel: 
een stuk grond, waarop krachtens het plan een 
zelfstandige bebouwing met één gebouw of bij 
elkaar behorende gebouwen is toegestaan; 

l. perceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

m. voorgevel: 
de naar de weg vanwaar het gebouw 
hoofdzakelijk toegankelijk is, gekeerde gevel; 

n. woning: 
een complex van ruimten krachtens aard en 
indeling geschikt of bestemd voor de 
huisvesting van een afzonderlijk huishouden; 



  

 

o. hoofdgebouw: 
een gebouw, dat zowel functioneel als qua 
vorm bepalend is voor de materiële inhoud van 
de bestemming; 

p. bijgebouw: 
een gebouw, dat een functionele eenheid 
vormt met het hoofdgebouw en dat door de 
maatvoering onderscheiden kan worden van 
het hoofdgebouw; 

q. praktijk- of studioruimte: 
een ruimte zijnde een zelfstandige eenheid van 
een gebouw of indien onderdeel uitmakende 
van een woning dan zijnde een ondergeschikt 
deel van de woning, dat dient voor de 
uitoefening van een beroep (dan wel het 
verlenen van diensten) op administratief, 
maatschappelijk, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee 
gelijk te stellen gebied; 

r. landschappelijke waarden: 
aan een gebied toegekende waarden in 
verband met de waarneembare 
verschijningsvorm van dat gebied; 

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

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

u. 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 seksinrichting worden in elk geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder 
begrepen een erotische-massagesalon, een 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater 
of een parenclub, al dan niet in combinatie met 
elkaar. 



  

 
Artikel 2. Wijze van meten 
 

 

 

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

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

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

d. 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; 

e. 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; 

f. 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; 

g. 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. Woondoeleinden 
 

 

 

A. Doeleindenomschrijving   

De gronden op de kaart aangewezen voor "woondoeleinden" zijn 
bestemd voor woningen en bed en breakfast,  

  

met de daarbij behorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen en 
erven en met dien verstande dat per bestemmingsvlak ten hoogste 

 
1 

 

één vrijstaande woning is toegestaan, tenzij anders op de kaart is 
aangegeven en met dien verstande dat aaneengebouwde woningen niet 
mogen worden gesplitst in vrijstaande woningen, alsmede dat de 
gebouwen mogen worden gebruikt als praktijk- of studioruimte mits 
hierdoor de woonfunctie als overwegende functie niet wordt aangetast. 

  

Alsmede, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met 
landschapselementen voor het behoud, de bescherming en/of herstel 
van de landschappelijke waarde, zoals deze tot uitdrukking komt in de 
voorkomende landschapselementen (houtwallen, -singels en bosjes) 
afzonderlijk en als samenhangend onderdeel van de (oorspronkelijke) 
verkavelingsstructuur. 

  

   

B. Bouwregels   

Op de tot "woondoeleinden" bestemde gronden mogen, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 4 (bebouwingsgrenzen) 
uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, 
met dien verstande dat voor: 

  

1. woningen geldt dat:   

a. de woning binnen de bebouwingsgrenzen gebouwd dient te 
worden; 

  

b. de inhoud van een woning ten hoogste bedraagt: 750  m³ 

dan wel, indien een grotere woning aanwezig is, de inhoud 
zoals die bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van 
het ontwerpplan; 

  

c. de goothoogte ten hoogste bedraagt 4,50 m 

d. de hoogte ten hoogste bedraagt 10 m 

e. de breedte ten minste bedraagt 5 m 

f. de dakhelling ten minste bedraagt 40 
o
 

en ten hoogste; 60 
o
 

   

2. aan- en bijgebouwen geldt dat:   

a. de gezamenlijke oppervlakte per woning ten hoogste 
bedraagt 

75 m
2
 

dan wel, indien een grotere oppervlakte aanwezig is, de 
oppervlakte zoals die per bijgebouw bestond op het tijdstip 
van de terinzagelegging van het ontwerpplan; 

  

b. de goothoogte ten hoogste bedraagt 3 m 

c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 
bedraagt 

1 m 

tenzij het bijgebouw in de perceelgrens wordt gebouwd;   



  

 
d. de bijgebouwen op een afstand van ten minste 4 m 

achter de naar de weg(-en) gekeerde gevel(-s) van de woning 
en het verlengde daarvan worden gebouwd en op geen 
grotere afstand dan 

 
 

15 

 
 
m 

ten opzichte van de woning;   

e. de bebouwingsgrens met inachtneming van sub a tot en met 
d overschreden mag worden; 

  

3. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m 

   

C. Ontheffingsbevoegdheden   

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien dit noodzakelijk is uit 
een oogpunt van doelmatige bewoning, ontheffing te verlenen van het 
bepaalde in lid B: 

  

• sub 1 onder a, ten behoeve van twee of meer huishoudens   

• sub 1 onder a, en toestaan dat het totale pand, waarvan de 
oorspronkelijke woning reeds deel uitmaakte, volledig wordt benut, en 
al dan niet in combinatie hiermee wordt benut voor de huisvesting van 
twee of meer huishoudens 

  

• sub 4 onder a, ten behoeve van de vervanging van meerdere 
bijgebouwen, waarvan de gezamenlijke oppervlakte op het tijdstip van 
de terinzagelegging van het ontwerpplan groter is dan 

 
 

75 

 
 
m

2
 

door één bijgebouw met een overeenkomstige oppervlakte waarbij 
geldt dat indien deze oppervlakte groter is dan 

 
250 

 
m

2
 

de oppervlakte van het vervangende bijgebouw ten hoogste bedraagt 250 m
2
 

met dien verstande dat de vervanging bijdraagt aan een verbetering 
van de landschappelijke situatie ter plaatse; 

  

• sub 4 onder a, en toestaan dat de oppervlakte bijgebouwen wordt 
vergroot ten behoeve van één bijgebouw voor het kweken en/of 
houden van planten of het houden van huisdieren, met dien verstande 
dat: 

  

a. de hoogte ten hoogste bedraagt 2,50 m 

b. de oppervlakte ten hoogste bedraagt 10 m
2
 

• sub 4 onder a, en toestaan dat de oppervlakte bijgebouwen wordt 
vergroot ten behoeve van een carport, met dien verstande dat de 
oppervlakte ten hoogste bedraagt 

 
 

20 

 
 
m

2
 

• sub 4 onder e, voor wat betreft het bouwen achter de naar de weg(en) 
gekeerde gevel(s) van de woning, met dien verstande dat het 
bepaalde in artikel 4 (bebouwingsgrenzen) in acht wordt genomen; 

  

   

F. Aanlegvoorschriften   

Het is verboden op of in de tot “woondoeleinden” bestemde gronden 
zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester 
en wethouders (aanlegvergunning) buiten bouwpercelen de navolgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

• indien en voor zover het betreft gronden die zijn gelegen in een 
gebied met de aanduiding “landschapselementen”: het verwijderen 
of beschadigen van bomen en andere houtopstanden

1
. 

  

   

                                                 
1
 Voor zover dit niet reeds is geregeld in de Boswet (zoals luidde op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan) en 

de krachtens deze wet vastgestelde voorschriften. 



  

 
E. Gebruiksbepalingen   

1. Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7 lid A wordt in ieder geval 
verstaan het gebruik van bijgebouwen (waaronder begrepen 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen) als woning of 
recreatiewoning. 

  

 



  

 
 

3.  Algemene bepalingen 

Artikel 4. Bebouwingsgrenzen 
 

 

 

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels 
dienen/dient, wanneer gebouwen worden gebouwd op gronden 
grenzend aan: 
a. de bestemming "verkeersdoeleinden" dan wel grenzen aan 

binnen een gebiedsbestemming voorkomende wegen de 
volgende afstanden uit de as van de op de kaart nader 
onderscheiden wegen in acht genomen worden: 

 

 categorie afstand uit de wegas 

 wegen klasse B 50 meter 

 wegen klasse C 30 meter 

 wegen klasse D en overige wegen 20 meter 

 

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van 
het bepaalde onder 1, indien en voor zover uit overleg met de (water-) 
wegbeheerder blijkt dat daartegen uit hoofde van het (water-) 
wegbeheer, de verkeersveiligheid daaronder begrepen, geen bezwaar 
bestaat. 

 



  

 
Artikel 5. Aanvullende ontheffingsbevoegdheden 
 
 

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het 
plan: 

  

1. ten aanzien van ondergeschikte punten met het oog op de 
aanpassing aan de werkelijke afmetingen in het terrein en aan het 
beloop van bepaalde gegevenheden, met dien verstande dat de op de 
kaart aangegeven afstand tussen enige bebouwingsgrens en enige 
weggrens niet wordt verkleind, 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; 

  

2. voor afwijkingen ten aanzien van de voorgeschreven afmetingen van 
de bebouwing, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 

 
10 

 
% 

mogen bedragen van de in deze regels genoemde, dan wel op de 
kaart aangegeven maten; 

  

3. ten behoeve van bouw van bouwwerken voor openbare 
nutsvoorzieningen, met dien verstande dat: 

  

a. de inhoud ten hoogste bedraagt 50 m
3
 

b. de hoogte ten hoogste bedraagt 3 m 

4. ten behoeve van de aanleg van eenvoudige recreatieve voorzieningen 
zoals picknickplaatsen en zitbanken, met dien verstande dat de 
hoogte van de andere-bouwwerken ten hoogste bedraagt 

 
 

1,50 

 
 
m 

5. ten behoeve van de aanleg van kunstzinnige objecten, met dien 
verstande dat: 

  

 de hoogte van de hierbij op te richten andere-bouwwerken ten 
hoogste bedraagt 

 
12 

 
m 

  



  

 
Artikel 6. 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 7. Gebruiksbepaling  
 
 

 
 
A. Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval verstaan het gebruik 

of laten gebruiken van gebouwen voor seksinrichting. 
 

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

 
C. 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. 
 

D. 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 8. 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 9.  Slotregel 

 
 
 
 

 
 Deze regels worden aangehaald als: 
 

Regels van het bestemmingsplan “8E PARTIËLE HERZIENING BESTEMMINGPLAN 
BUITENGEBIED (VOORMALIGE GEMEENTE) NIEUWLEUSEN JAGERSWEG 8”  
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 
 

 
 

, voorzitter 
 

 
 
 

, griffier 
 


