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ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 
 
a. het plan:  

het bestemmingsplan “Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein 
De Tweeling”, regelende de bestemming en het gebruik van gronden en 
bouwwerken, zoals het plan is vervat in de bedoelde kaart en in deze 
voorschriften; 

 
b. de kaart: 

de tekening, genummerd 05.069, op schaal 1:2500 van het plan; 
 
c. antennedrager: 

antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een 
antenne; 

 
d. ander bouwwerk: 

bouwwerk, geen gebouw zijnde; 
 
e. beperkt kwetsbaar object: 
 een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is 
bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden; 

 
f. bouwvlak: 

een op de kaart aangegeven vlak, waarmee gronden zijn aangeduid 
waarop bepaalde gebouwen zijn toegestaan; 

 
g. bestaande: 

1.  het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens 
een bouwvergunning; 

2.  het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende 
beheersverordening, daaronder mede begrepen het overgangsrecht 
van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een 
ontheffing als bedoeld in artikel 3.23 Wro; 

 
h. bestemmingsvlak: 

een op de kaart aangegeven vlak met een zelfde bestemming; 
 
i. bestemmingsgrens:  

een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bestemmingsvlak; 

 
j. bebouwing: 

een of meer gebouwen, of andere bouwwerken; 



Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De 
Tweeling, vastgesteld 28 mei 2009 

 3 

 
k. bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat op gelijke of bij 
benadering gelijke hoogte liggende vloeren en of balklagen is begrensd, 
zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van de 
onderbouw en zolder: voor de onderscheidenlijke bouwlagen geldt de 
volgende maximale bouwhoogte:  
1 bouwlaag, 5 meter; 
2 bouwlagen, 8 meter; 
3 bouwlagen, 12 meter; 
4 bouwlagen 15 meter; 
5 bouwlagen 18 meter; 
6 bouwlagen 21 meter; 

 
l. bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens de voorschriften 
behorende bij het plan een zelfstandige bebouwing is toegestaan; 

 
m. bouwperceelsgrens: 

de lijn, welke de scheiding vormt tussen twee bouwpercelen of tussen 
bouwperceel en een aangrenzend terrein; 

 
n. goothoogte: 

de hoogte gemeten vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. 
de druiplijn, boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, 
ondergeschikte bouwdelen als goten van dakkapellen niet meegerekend; 

 
o. hoofdgebouw: 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen 
dan wel gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk kan 
worden aangemerkt; 

 
p. horeca-1: 

horecabedrijven gericht op het verstrekken van al dan niet voor 
consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het 
verstrekken van zwak- en niet alcoholische dranken zoals cafetaria's, 
snackbars, lunchrooms, broodjeszaken en daarmee vergelijkbare 
horecabedrijven; 

 
q. gebouw:  

een gebouw dat, in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op het 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;  

 
r. 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 en het vergroten van 
een standplaats; 

 
s. 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; 
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t. dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 
 
u. 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; 

 
v. detailhandel in volumineuze goederen: 

detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde goederen een 
groot oppervlak nodig heeft voor de uitstraling, zoals de verkoop van 
auto’s, boten, caravans, tuininrichtingsbedrijven, grove bouwmaterialen, 
keukens en sanitair; 
 

w. meubelhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden van meubelen en woninginrichting 
artikelen, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, 
en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor 
gebruik, alsmede het vervaardigen en herstellen en bewerken van 
meubelen; 

 
x. kantoor: 

beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte(n) die door hun indeling en aard 
bestemd zijn om overwegend gebruikt te worden voor het verrichten van 
administratieve werkzaamheden en dienstverlening; 

 
y. kwetsbaar object: 
 een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

een grenswaarde voor het risico c.q. tot een risicovolle inrichting een 
risicoafstand is bepaald, die in acht moet worden genomen; 

 
z. gebouw: 

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

 
aa. risicovolle inrichting: 

1. een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een 
risicoafstand moet worden aangehouden, bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 
objecten; 

2. een AMvB-inrichting waarvoor krachtens artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer afstanden gelden met het oog op de externe veiligheid; 

 
bb. gevel: 

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw 
scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak; 

 
cc. peil: 

het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil 
overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het 
afgewerkte bouwterrein; 
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dd. dienstverlening: 
commerciële activiteiten met een baliefunctie voor de verrichting van 
diensten aan of ten gerieve van het publiek, niet zijnde detailhandel. 
Dienstverlening omvat zowel persoonlijke als zakelijke dienstverlening; 

 
ee. woning: 

een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één 
afzonderlijke huishouding; 

 
ff. prostitutie: 

het zich, tegen vergoeding, beschikbaar stellen tot het verrichten van 
seksuele handelingen met derden; 

 
gg. prostitutiebedrijf en/of escortbedrijf: 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waaronder mede 
wordt begrepen een voer- of vaartuig, waarin bedrijfsmatig prostitutie 
wordt bedreven. Onder een prostitutiebedrijf en/of escortbedrijf wordt in 
ieder geval begrepen: raamprostitutie, een privé-huis, een erotische 
massagesalon, sekstheater, seksbioscoop, seksautomatenhal, bordeel 
of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar. Onder 
prostitutiebedrijf en/of escortbedrijf wordt uitdrukkelijk niet begrepen de 
thuisprostitutie; 

 
hh. thuisprostitutie: 

een vorm van prostitutie waarbij de seksuele dienstverlening plaatsvindt 
op het woonadres van de prostituee en waarbij ook alleen door deze 
prostituee op dit adres wordt gewerkt als prostituee; 
 

ii. escortbedrijf: 
het bedrijfsmatig aanbieden van prostitutiediensten die op een andere 
plaats dan in de bedrijfsruimte van het escortbedrijf wordt uitgeoefend; 

 
jj. bebouwingspercentage: 

een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte van het 
deel van het terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

 
kk. weg: 

alle voor het 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, vallen in beginsel onder het begrip weg; 

 
ll. rooilijn: 

de lijn die, behoudens toegelaten afwijkingen, bij het bouwen aan de 
wegzijde of aan de van de weg afgekeerde zijde niet mag worden 
overschreden; 

 
mm. voorgevelrooilijn: 

de lijn die, behoudens toegelaten afwijkingen, bij het bouwen aan de 
wegzijde met het vooraanzicht vanaf de weg, niet mag worden 
overschreden; 

 
nn. bedrijf: 

een onderneming of gedeelte van een onderneming, die een 
organisatorisch zelfstandige eenheid vormt en is gericht op de productie 
of de afzet van goederen of de verlening van diensten, hieronder 
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begrepen ondernemingen of gedeelten van ondernemingen, die door of 
vanwege de overheid worden geleid; 

 
oo. kantoor: 

een gebouw die door zijn indeling en aard bestemd zijn om overwegend 
gebruikt te worden voor het verrichten van administratieve 
werkzaamheden, dienstverlening en/of wetenschappelijk gebruik en niet 
direct behorend bij een bedrijf; 

 
pp. openbaar groen: 

inrichting van een gebied, dat voor het gehele jaar of een groot deel 
hiervan voor het publiek algemeen toegankelijk moet zijn zoals aan 
parken, plantsoenen en speelveldjes; 
 

qq. molen: 
inrichting bestemd en geschikt voor het benutten van windkracht; 
 

rr. molenbedrijf: 
bedrijf gericht op het gebruik van de molen als zodanig; 
 

ss. molenbiotoop: 
beschermingszone rondom een molen gericht op het behoud van de 
windvang; 

 
tt. windbelemmering: 

het geheel of gedeeltelijk verstoken zijn van toetreding van wind. 
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Artikel 2 Wijze van meten 
 
Waar in het plan wordt gesproken van: 
 
a. goothoogte: 

wordt deze verticaal gemeten vanaf de hoogstgelegen goot, dan wel bij 
toepassing van een platte afdekking tot de bovenkant van het boeibord 
van het platte dak, met dien verstande, dat het aanliggende afgewerkte 
terrein wordt gemeten ter plaatse van de hoofdingang; 

 
b. bouwhoogte van een bouwwerk: 

wordt deze gemeten vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een 
gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering 
van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen en 
zonnecollectoren; 

 
c. dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 
 
d. inhoud: 

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; 

 
e. afstand tot de zij- c.q. achtererfscheiding: 

wordt de kortste afstand gemeten tussen een bouwwerk en de zij- c.q. 
achtererfscheiding; 

 
f. bebouwingspercentage: 

een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte van het 
deel van het terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

 
g. oppervlakte van een bouwwerk: 

de oppervlakte gemeten 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. 
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Artikel 3 Algemene bepalingen in verband met de bestemmingen 
 
3.1 Bescherming van het plan 

Het is niet toegestaan op enig terrein zodanig te bouwen, dat 
daardoor op een aangrenzend terrein, waarvan de toestand op dat 
moment overeenkomt met het plan, een situatie zou ontstaan die 
niet meer overeenkomt met het plan of waardoor een reeds 
bestaande afwijking van het plan zou worden vergroot. 

 
3.2   Verwijsbepaling andere wettelijke regelingen 

Waar in dit plan verwezen wordt naar andere wettelijke regelingen, 
wordt geduid op die regelingen, zoals zij luiden op het tijdstip van de 
ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan. 

 
3.3 Vlaggenmasten, antennemasten, schoorstenen, noodtrappen, 

aan- en op bouwen, luchtbehandelings- en liftinstallaties 
a. Vlaggenmasten, antennemasten - voorzover deze direct ten 

dienste staan en onderdeel uitmaken van een gebouw - en 
schoorstenen, die onderdeel uitmaken van een gebouw, mogen 
de voor dat gebouw toegestane maximale hoogte met niet meer 
dan 5 meter overschrijden. 

b. Dakopbouwen, noodtrappen, luchtbehandelings- en 
liftinstallaties mogen niet hoger zijn dan 2,5 meter ten opzichte 
van de hoogst toegestane bouwhoogte en mogen geen groter 
oppervlakte hebben dan 20% van de dakoppervlakte van de 
bovenste laag van het gebouw. 
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BESTEMMINGSBEPALINGEN 
 
 
Artikel 4 Bedrijfsdoeleinden, milieucategorie 1 (B1) 
 
4.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart met Bedrijfsdoeleinden (B1) aangegeven 
gronden zijn bestemd voor bedrijfsdoeleinden in de milieucategorie 1 
zoals bedoeld in de bijgevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten, bijlage 
1a, plus bijbehorende, met de daarbij behorende voorzieningen met 
dien verstande dat:  
a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen een 

bouwvlak; 
b. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorgevelrooilijn 

te worden opgericht; 
c. geen gebouw op minder dan 3 meter uit de perceelsgrens mag 

worden opgericht; 
d. de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan 2 bouwlagen 

mag bedragen; 
e. voorzover de gronden zijn aangeduid met “beeldaccent ” is één 

extra bouwlaag toegestaan; 
f. per bouwperceel niet meer dan 70% mag worden bebouwd; 
g. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden; 
h. kantoren niet zijn toegestaan; 
i. detailhandel niet is toegestaan, met uitzondering van: 

1. goederen in een onderneming, waarin een nijverheids- en/of 
ambachtsbedrijf wordt uitgeoefend, mits de uitoefening van 
dit nijverheids- en/of ambachtsbedrijf een wezenlijk 
bestanddeel van de totale bedrijfsuitoefening in de 
onderneming uitmaakt en de detailhandel in die goederen 
geschiedt zowel ter plaatse waar dat bedrijf wordt 
uitgeoefend als, gelet op de aard van die goederen, in 
rechtstreeks verband met de uitoefening van dit bedrijf; 

2. dier- en veevoeders en hengelsportartikelen; 
3. producten voor het inrichten en onderhouden van 

(moes)tuinen; 
4. bouwmaterialen en naar aard en omvang hiermee voor doe-

het-zelf gelijk te stellen artikelen; 
5. de uitzonderingen gesteld in sub i, geldt uitsluitend 

voorzover het verplaatsing van bedrijven betreft vanuit de 
kern Nieuw-Amsterdam of directe omgeving en sprake is 
van een plaatselijke binding en de omvang van het 
bedrijfsgebouw minimaal 1000 m2 bvo bedraagt; 

j. andere bouwwerken (incl. reclamezuilen en antennemasten) 
mogen worden opgericht tot een hoogte van maximaal 10 meter, 
tenzij het een lichtmast betreft, deze mogen tot maximaal 
15 meter hoog worden opgericht. 
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4.2 Nadere eisen 
1. Burgermeester en wethouders kunnen nader eisen stellen aan 

de plaats en afmeting van gebouwen, ten behoeve van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding; 
f. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen. 
 

2. Voor toepassing van de nadere eisen genoemd in artikel 4.2 lid 1 
dienen de afwegingscriteria genoemd in artikel 18 te worden 
betrokken. 

 
3. Bij de voorbereiding van deze bevoegdheid zijn de algemene 

procedureregels zoals genoemd in artikel 23 van toepassing. 
 
4.3 Ontheffingen 

1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 
het bepaalde in het artikel 4.1 voor de oprichting of vestiging van 
bedrijven die: 
a. niet op de bij deze voorschriften behorende “Staat van 

bedrijfsactiviteiten” voorkomen en/of 
b. activiteiten die in de “Staat van bedrijfsactiviteiten” zijn 

vermeld in een categorie die op het desbetreffende perceel, 
niet is toegestaan, terwijl door het treffen van technische 
voorzieningen en/of door milieuvriendelijker procedés de 
activiteit naar aard en omvang als passend kan worden 
aangemerkt, mits de bedoelde activiteit(en) uit ruimtelijk 
oogpunt, waaronder uitdrukkelijk milieuoverwegingen, 
kan/kunnen worden gelijkgesteld met de krachtens de 
bepalingen van dit ter plaatse toelaatbare categorie 
bedrijfsactiviteiten.  

 
2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 

het bepaalde in artikel 4.1 sub b en toestaan dat de voorgevel 
maximaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn wordt opgericht. 

 
3. Voor toepassing van de bevoegdheid tot het verlenen van 

ontheffing nemen burgemeester en wethouders de 
afwegingscriteria genoemd in artikel 18 in acht. 

 
4. Bij de voorbereiding van deze bevoegdheid zijn de algemene 

procedureregels zoals genoemd in artikel 23 van toepassing. 
 

5. Bij het verlenen van de ontheffing wordt het beeldkwaliteitsplan 
betrokken. 
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Artikel 5 Bedrijfsdoeleinden, milieucategorie 2 (B2) 
 
5.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart met Bedrijfsdoeleinden (B2) aangegeven 
gronden zijn bestemd voor bedrijfsdoeleinden in de milieucategorie 1 
en 2, zoals bedoeld in de bijgevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten, 
bijlage 1en 1a, plus bijbehorende tabel opslagen en installaties, met 
de daarbij behorende voorzieningen met dien verstande dat:  
a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen een 

bouwvlak; 
b. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorgevel rooilijn 

te worden opgericht; 
c. geen gebouw op minder dan 3 meter uit de perceelsgrens mag 

worden opgericht; 
d. voorzover de gronden zijn aangeduid met B2a de bouwhoogte 

van een gebouw niet meer dan 2 bouwlagen mag bedragen; 
e. voorzover de gronden zijn aangeduid met B2b de bouwhoogte 

van een gebouw niet meer dan 3 bouwlagen mag bedragen; 
f. binnen planzone I de bouwhoogte van een gebouw niet meer 

dan 2 bouwlagen mag bedragen en dienen gebouwen te zijn 
voorzien van een kapconstructie met een dakhelling van 
minimaal 40 en maximaal 60 graden; 

g. binnen planzone II dient de bouwhoogte van een gebouw 
minimaal uit 3 bouwlagen te bestaan; 

h. binnen planzone III dient de bouwhoogte van een gebouw 
minimaal uit 2 en maximaal uit 3 bouwlagen te bestaan; 

i. voorzover de gronden zijn gelegen binnen planzone I en II en 
zijn aangegeven met “beeldaccent” is één extra bouwlaag 
toegestaan; 

j. voorzover de gronden zijn gelegen binnen planzone III en zijn 
aangegeven met “beeldaccent” zijn twee extra bouwlagen 
toegestaan; 

k. per bouwperceel niet meer dan 70% mag worden bebouwd; 
l. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden; 
m. kantoren niet zijn toegestaan; 
n. dat voorzover de gronden zijn aangeduid met “Horeca 1” een 

Horeca 1 bedrijf is toegestaan; 
o. risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan; 
p. detailhandel, waaronder detailhandel in volumineuze goederen 

niet is toegestaan, met uitzondering van: 
1. goederen, niet zijnde levensmiddelen, kleding, schoeisel en 

huishoudelijke artikelen, welke ter plaatse zijn vervaardigd, 
bewerkt of hersteld; 

2. goederen in een onderneming, waarin een nijverheids- en/of 
ambachtsbedrijf wordt uitgeoefend, mits de uitoefening van 
dit nijverheids- en/of ambachtsbedrijf een wezenlijk 
bestanddeel van de totale bedrijfsuitoefening in de 
onderneming uitmaakt en de detailhandel in die goederen 
geschiedt zowel ter plaatse waar dat bedrijf wordt 
uitgeoefend als, gelet op de aard van die goederen, in 
rechtstreeks verband met de uitoefening van dit bedrijf;  

3. de als zodanig op de plankaart aangeduide gronden 
“bestaande detailhandel” en voorzover in overstemming met 
de bedrijven opgenomen in de lijst “bestaande 
detailhandel”; 
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q. andere bouwwerken (incl. reclamezuilen en antennemasten) 
mogen worden opgericht tot een hoogte van maximaal 20 meter, 
tenzij het een lichtmast betreft, deze mogen tot maximaal 
15 meter hoog worden opgericht. 

 
5.2 Nadere eisen 

1. Burgermeester en wethouders kunnen nader eisen stellen aan 
de plaats en afmeting van gebouwen, ten behoeve van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding; 
f. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen. 

 
2. Voor toepassing van de nadere eisen genoemd in artikel 5.2 lid 1 

dienen de afwegingscriteria genoemd in artikel 18 te worden 
betrokken. 

 
3. Bij de voorbereiding van deze bevoegdheid zijn de algemene 

procedureregels zoals genoemd in artikel 23 van toepassing. 
 
5.3 Ontheffingen 

1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 
het gestelde verbod in artikel 5.1 sub p, voor de verkoop van: 
a. auto’s, auto-onderdelen en aanverwante artikelen; 
b. boten, bootonderdelen en aanverwante artikelen; 
c. caravans, caravanonderdelen en aanverwante artikelen; 
d. tenten, tentonderdelen en aanverwante artikelen; 
e. landbouwwerktuigen, landbouwmachines, ander 

machinerieën en aanverwante artikelen. 
 

2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 
het bepaalde in artikel 5.1 voor de oprichting of vestiging van 
bedrijven die: 
a. niet op de bij deze voorschriften behorende “Staat van 

bedrijfsactiviteiten” voorkomen en/of 
b. activiteiten die in de “Staat van bedrijfsactiviteiten” zijn 

vermeld in een categorie die op het desbetreffende perceel, 
niet is toegestaan, terwijl door het treffen van technische 
voorzieningen en/of door milieuvriendelijker procedés de 
activiteit naar aard en omvang als passend kan worden 
aangemerkt, mits de bedoelde activiteit(en) uit ruimtelijk 
oogpunt, waaronder uitdrukkelijk milieuoverwegingen, 
kan/kunnen worden gelijkgesteld met de krachtens de 
bepalingen van dit ter plaatse toelaatbare categorie 
bedrijfsactiviteiten.  

 
3. Burgermeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 

het bepaalde in artikel 5.1 sub g en h en toestaan dat de 
verplichte bouwhoogte (gedeeltelijk) wordt verlaagd tot één 
en/of twee bouwlagen. 
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4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 
het bepaalde in artikel 5.1 sub b en toestaan dat de voorgevel 
maximaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn wordt opgericht. 

 
5. Voor toepassing van de bevoegdheid tot het verlenen van 

ontheffing nemen burgemeester en wethouders de 
afwegingscriteria genoemd in artikel 18 in acht. 

 
6. Bij de voorbereiding van deze bevoegdheid zijn de algemene 

procedureregels zoals genoemd in artikel 23 van toepassing. 
 

7. Bij het verlenen van de ontheffing wordt het beeldkwaliteitsplan 
betrokken. 
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Artikel 6 Bedrijfsdoeleinden, milieucategorie 3 (B3) 
 
6.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart met Bedrijfsdoeleinden (B3) aangegeven 
gronden zijn bestemd voor bedrijfsdoeleinden in de 
milieucategorieën 1, 2, 3.1 en 3.2, zoals bedoeld in de bijgevoegde 
Staat van bedrijfsactiviteiten, bijlage 1, plus bijbehorende tabel 
opslagen en installaties met de daarbij behorende voorzieningen met 
dien verstande dat: 
a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen een 

bouwvlak; 
b. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorgevelrooilijn 

te worden opgericht; 
c. geen gebouw op minder dan 3 meter uit de perceelsgrens mag 

worden opgericht; 
d. voor zover de gronden zijn aangeduid met B3a bouwhoogte van 

een gebouw niet meer dan 4 bouwlagen mag bedragen; 
e. voor zover de gronden zijn aangeduid met B3b bouwhoogte van 

een gebouw niet meer dan 3 bouwlagen mag bedragen; 
f. binnen planzone I de bouwhoogte van gebouw niet meer dan 

2 bouwlagen mag bedragen en dienen gebouwen te zijn 
voorzien van een kapconstructie met een dakhelling van 
minimaal 40 en maximaal 60 graden; 

g. binnen planzone II dient de bouwhoogte van een gebouw 
minimaal uit 3 bouwlagen te bestaan; 

h. binnen planzone III dient de bouwhoogte van een gebouw uit 
minimaal 2 en maximaal uit 3 bouwlagen te bestaan; 

i. voorzover de gronden zijn gelegen binnen planzone I en II en 
zijn aangegeven met “beeldaccent” is één extra bouwlaag 
toegestaan; 

j. voorzover de gronden zijn gelegen binnen planzone III en 
aangegeven met “beeldaccent” zijn twee extra bouwlagen 
toegestaan; 

k. per bouwperceel niet meer dan 70% mag worden bebouwd; 
l. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden; 
m. kantoren niet zijn toegestaan; 
n. risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan; 
o. detailhandel, waaronder detailhandel in volumineuze goederen 

niet is toegestaan, met uitzondering van de als zodanig op de 
plankaart aangeduid gronden “bestaande detailhandel” en 
voorzover in overstemming met de bedrijven opgenomen in de 
lijst “bestaande detailhandel”; 

p. andere bouwwerken (incl. reclamezuilen, exclusief 
antennemasten) mogen worden opgericht tot een hoogte van 
maximaal 20 meter, tenzij het een lichtmast betreft, deze mogen 
tot maximaal 15 meter hoog worden opgericht. 

 
6.2 Nadere eisen 

1. Burgermeester en wethouders kunnen nader eisen stellen aan 
de plaats en afmeting van gebouwen, ten behoeve van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding; 
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f. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen. 
 

2. Voor toepassing van de nadere eisen genoemde in artikel 6,2 lid 
1 dienen de afwegingscriteria genoemd in artikel 18 te worden 
betrokken. 

 
3. Bij de voorbereiding van deze bevoegdheid zijn de algemene 

procedureregels zoals genoemd in artikel 23 van toepassing. 
 

6.3 Ontheffingen 
1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 

het gestelde verbod artikel 6.1 sub o, voor de verkoop van: 
a. auto’s, auto-onderdelen en aanverwante artikelen; 
b. boten, bootonderdelen en aanverwante artikelen; 
c. caravans, caravanonderdelen en aanverwante artikelen; 
d. tenten, tentonderdelen en aanverwante artikelen; 
e. landbouwwerktuigen, landbouwmachines, ander 

machinerieën en aanverwante artikelen. 
 

2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 
het bepaalde in artikel 6.1 voor de oprichting of vestiging van 
bedrijven die: 
a. niet op de bij deze voorschriften behorende “Staat van 

bedrijfsactiviteiten”voorkomen en/of 
b. activiteiten die in de “Staat van bedrijfsactiviteiten” zijn 

vermeld in een categorie die op het desbetreffende perceel, 
niet is toegestaan, terwijl door het treffen van technische 
voorzieningen en/of door milieuvriendelijker procedés de 
activiteit naar aard en omvang als passend kan worden 
aangemerkt, mits de bedoelde activiteit(en) uit ruimtelijk 
oogpunt, waaronder uitdrukkelijk milieuoverwegingen, 
kan/kunnen worden gelijkgesteld met de krachtens de 
bepalingen van dit ter plaatse toelaatbare categorie 
bedrijfsactiviteiten.  

 
3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 

het bepaalde artikel 6.1 sub g en h en toestaan dat de verplichte 
bouwhoogte (gedeeltelijk) wordt verlaagd tot één en/of twee 
bouwlagen. 

 
4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 

het bepaalde in artikel 6.1 sub b en toestaan dat de voorgevel 
maximaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn wordt opgericht. 

 
5. Voor toepassing van de bevoegdheid tot het verlenen van 

ontheffing nemen burgemeester en wethouders de 
afwegingscriteria genoemd in artikel 18 in acht. 

 
6. Bij de voorbereiding van deze bevoegdheid zijn de algemene 

procedureregels zoals genoemd in artikel 23 van toepassing. 
 

7. Bij het verlenen van de ontheffing wordt het beeldkwaliteitsplan 
betrokken. 



Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De 
Tweeling, vastgesteld 28 mei 2009 

 16 

Artikel 7 Bedrijfsdoeleinden, milieucategorie 4 (B4) 
 
7.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart met bedrijfsdoeleinden (B4) aangegeven 
gronden zijn bestemd voor bedrijfsdoeleinden in de 
milieucategorieën 1, 2, 3.1 en 3.2, 4.1 en 4.2, 5.1 en 5.2 zoals 
bedoeld in de bijgevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten, bijlage 1, 
plus bijbehorende tabel opslagen en installaties met de daarbij 
behorende voorzieningen dien verstande dat: 
a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen een 

bouwvlak; 
b. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorgevel rooilijn 

te worden opgericht; 
c. geen gebouw minder dan 3 meter uit de perceelsgrens mag 

worden opgericht; 
d. de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan 4 bouwlagen 

mag bedragen; 
e. binnenplanzone I de bouwhoogte van gebouw niet meer dan 

2 bouwlagen mag bedragen en dient een gebouw te zijn 
voorzien van een kapconstructie met een dakhelling van 
minimaal 40 en maximaal 60 graden; 

f. binnen planzone II dient de bouwhoogte van een gebouw 
minimaal uit 3 bouwlagen te bestaan; 

g. binnen planzone III dient de bouwhoogte uit minimaal 2 en 
maximaal uit 3 bouwlagen te bestaan; 

h. voorzover de gronden zijn gelegen binnen planzone I en II en 
zijn aangegeven met “beeldaccent” is één extra bouwlaag 
toegestaan; 

i. voorzover de gronden zijn gelegen binnen planzone III en zijn 
aangegeven met “beeldaccent” zijn twee extra bouwlagen 
toegestaan; 

j. per bouwperceel niet meer dan 70% mag worden bebouwd; 
k. dat parkeren op eigen terrein dient te geschieden; 
l. de inrichting, milieucategorie 5, zoals bedoeld in het Inrichting- 

en vergunningenbesluit milieubeheer en opgenomen in de Staat 
van bedrijfsactiviteiten uitsluitend is toegestaan voorzover de 
gronden zijn aangeduid met planzone IV 

m. kantoren niet zijn toegestaan; 
n. risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan; 
o. detailhandel, waaronder detailhandel in volumineuze goederen 

niet is toegestaan, met uitzondering van de als zodanig op de 
plankaart aangeduid gronden “bestaande detailhandel” en 
voorzover in overstemming met de bedrijven opgenomen in de 
lijst “bestaande detailhandel”; 

p. andere bouwwerken (incl. reclamezuilen, exclusief 
antennemasten) mogen worden opgericht tot een hoogte van 
maximaal 20 meter, tenzij het een lichtmast betreft, deze mogen 
tot maximaal 15 meter hoog worden opgericht. 

 
 
7.2 Nadere eisen 

1. Burgermeester en wethouders kunnen nader eisen stellen aan 
de plaats en afmeting van gebouwen, ten behoeve van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
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c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding; 
f. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen. 

 
2. Voor toepassing van de nadere eisen genoemd in artikel 7.2 lid 

1 dienen de afwegingscriteria genoemd in artikel 18 te worden 
betrokken. 

 
3. Bij de voorbereiding van deze bevoegdheid zijn de algemene 

procedureregels zoals genoemd in artikel 23 van toepassing. 
 

7.3 Ontheffingen 
1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 

het gestelde verbod in artikel 7.1 sub o, voor de verkoop van: 
a. auto’s, auto-onderdelen en aanverwante artikelen; 
b. boten, bootonderdelen en aanverwante artikelen; 
c. caravans, caravanonderdelen en aanverwante artikelen; 
d. tenten, tentonderdelen en aanverwante artikelen; 
e. landbouwwerktuigen, landbouwmachines, ander 

machinerieën en aanverwante artikelen. 
 

2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 
het bepaalde in artikel 7.1 voor de oprichting of vestiging van 
bedrijven die: 
a. niet op de bij deze voorschriften behorende “Staat van 

bedrijfsactiviteiten”voorkomen en/of 
b. activiteiten die in de “Staat van bedrijfsactiviteiten” zijn 

vermeld in een categorie die op het desbetreffende perceel, 
niet is toegestaan, terwijl door het treffen van technische 
voorzieningen en/of door milieuvriendelijker procedés de 
activiteit naar aard en omvang als passend kan worden 
aangemerkt, mits de bedoelde activiteit(en) uit ruimtelijk 
oogpunt, waaronder uitdrukkelijk milieuoverwegingen, 
kan/kunnen worden gelijkgesteld met de krachtens de 
bepalingen van dit ter plaatse toelaatbare categorie 
bedrijfsactiviteiten. 

 
3. Burgermeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 

het bepaalde in artikel 7.1 sub g en h toestaan dat de verplichte 
bouwhoogte (gedeeltelijk) wordt verlaagd tot één en/of twee 
bouwlagen. 

 
4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van 

het bepaalde in artikel 7.1 sub b en toestaan dat de voorgevel 
maximaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn wordt opgericht. 

 
5. Voor toepassing van de bevoegdheid tot het verlenen van 

ontheffing nemen burgemeester en wethouders de 
afwegingscriteria genoemd in artikel 18 in acht. 

 
6. Bij de voorbereiding van deze bevoegdheid zijn de algemene 

procedureregels zoals genoemd in artikel 23 van toepassing. 
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7. Bij het verlenen van de ontheffing wordt het beeldkwaliteitsplan 
betrokken. 
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Artikel 8 Woondoeleinden (Wd en Wv) 
 
8.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart voor woondoeleinden (Wd en Wv) aangegeven 
gronden zijn bestemd voor wonen met dien verstande dat: 
a. het hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden 

gebouwd; 
b. de dakhelling van een hoofdgebouw niet minder dan 25 graden 

mag bedragen; 
c. de dakhelling van een hoofdgebouw niet meer dan 60 graden 

mag bedragen; 
d. de goothoogte van een gebouw niet meer dan 3,50 meter mag 

bedragen; 
e. voorzover de gronden op de plankaart zijn aangeduid met Wd, 

dient de woning vrijstaand dan wel tot maximaal 2 
aaneengesloten te worden gebouwd; 

f. voorzover de gronden op de plankaart zijn aangeduid met Wv, 
dient de woning vrijstaand te worden gebouwd; 

g. andere bouwwerken mogen worden opgericht tot een hoogte 
van maximaal 2 meter; 

h. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een 
openbare weg en/of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt 
vanaf de openbare weg tot aan de voorgevelrooilijn, maximaal 
1 meter mag bedragen; 

i. per woning is maximaal 50 m² aan een vrijstaand bijgebouw 
toegestaan. 

 
8.2 Nadere eisen 

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve 
van:  
a. de woonsituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen. 

 
2. Voor toepassing van de nadere eisen genoemd in artikel 8.2 

lid 1 dienen de afwegingscriteria genoemd in artikel 18 te 
worden betrokken. 

 
8.3 Ontheffing 

1. Burgemeester en wethouder kunnen ontheffing verlenen van 
artikel 8,1 sub i en toestaan dat per woning maximaal 100 m2 
aan vrijstaande bijgebouw(en) is toegestaan, mits geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 
a. de woonsituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen. 

 
2. Voor toepassing van de ontheffing genoemd in artikel 8.3 lid 1, 

dienen de afwegingscriteria genoemd in artikel 18 te worden 
gehanteerd. 
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8.4 Bij het verlenen van de ontheffing wordt het beeldkwaliteitsplan 

betrokken. 
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Artikel 9 Verkeersdoeleinden (Ve) 
 
9.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart voor Verkeersdoeleinden aangegeven gronden 
(Ve) zijn bestemd voor: 
a. rijwegen; 
b. voet- en fietspaden; 
c. parkeergelegenheden; 
d. bruggen en viaducten 
e. bijbehorende voorzieningen. 

 
9.2 Bouwregels 

Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen/mag: 
a. geen gebouwen worden opgericht; 
b. de hoogte van andere bouwwerken niet meer dan 6.00 meter, 

met dien verstande dat hoogte van lichtmasten ten hoogste 
10.00 meter mag bedragen. 
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Artikel 10 Groenvoorziening (G) 
 
10.1 Doeleindenomschrijving 

De op de kaart voor Groenvoorziening (G) aangewezen gronden zijn 
bestemd voor groen- en beplantingsstroken, voet- en fietspaden 
waterlopen en waterpartijen met bijbehorende voorzieningen, met 
dien verstande dat: 
a. op of in deze grond geen gebouwen mogen worden opgericht; 
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 

6 m mag bedragen; 
c. binnen planzone VI een aardewal met een maximaal toelaatbare 

hoogte van 2,5 meter mag worden aangelegd.  
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Artikel 11 Water, verkeer (Wve) 
 
11.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart met Water, verkeer (Wve) aangegeven gronden 
zijn bestemd voor: 
a. waterwegen; 
b. haven; 
c. waterlopen, watergangen, waterberging; 
d. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 
met de bijbehorende: 
e. andere bouwwerken en voorzieningen zoals bruggen, dammen 

en/of duikers. 
 
11.2 Bouwregels 

Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag: 
a. geen gebouw worden opgericht; 
b. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 

15 meter mag bedragen. 
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Artikel 12 Water, natuur en landschap (Wn) 
 
12.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart met Water, natuur en landschap (Wn) 
aangegeven gronden zijn bestemd voor waterberging en 
groenvoorzieningen met bijbehorende voorzieningen, met dien 
verstande dat op de genoemde gronden geen gebouwen mogen 
worden opgericht en dat de hoogte van andere bouwwerken mag 
niet meer bedragen dan 6 meter. 
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Artikel 13 Spoorwegdoeleinden (VR) 
 
13.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart voor Spoorwegdoeleinden (VR) aangegeven 
gronden zijn bestemd voor Spoorwegen, met bijbehorende 
voorzieningen. 

 
13.2 Bouwregels 

Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen: 
a. geen gebouwen worden opgericht, tenzij deze in verband met 

spoorwegdoeleinden noodzakelijk zijn in welk geval, de 
goothoogte van een gebouw niet meer dan 4,5 meter mag 
bedragen en de oppervlakte niet meer dan 100 m2; 

b. in afwijking van sub a mogen binnen het op de plankaart 
aangegeven bouwvlak gebouwen worden opgericht zoals 
bedoeld in artikel 5, bedrijfsdoeleinden milieucategorie, 3 (B3) 
dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 9 meter 
bedragen.  
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Artikel 14 Verblijfsdoeleinden (Vvb) 
 
14.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart voor Verblijfsdoeleinden (Vvb) aangewezen 
gronden zijn bestemd voor 
a. wegen ten behoeve van de ontsluiting van de aanliggende erven 

en percelen; 
b. parkeervoorzieningen, 
c. groenvoorzieningen 

 
14.2 Bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht; 
b. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 

maximaal 10 meter bedragen.  
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Artikel 15 Maatschappelijke doeleinden, begraafplaats (Mb) 
 
15.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart voor maatschappelijke doeleinden (Mb) 
aangewezen gronden zijn bestemd voor begraafplaats met de 
daarbij behorende bouwwerken en groenvoorzieningen, met dien 
verstande dat: 
a. de goothoogte van een gebouw niet meer dan 3,00 meter mag 

bedragen; 
b. de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m² mag 

bedragen;  
c. een gebouw mag worden gebouwd; 
d. de hoogte van andere bouwwerken niet meer dan 3 meter 

bedragen. 
 
15.2 Aanlegvergunning 

1. Het is verboden op of in de artikel 15.1 bedoelde gronden 
zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) hoogopgaand 
en/of diepwortelende beplanting aan te brengen; 

 
2. Het verbod als bedoeld in artikel 15.2 lid 1 is niet van toepassing 

op werken en/of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer betreffen, waaronder 

normaal spit- en ploegwerk, anders dan diepploegen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht 

worden van het plan; 
c. mogen worden uitgevoerd middels een reeds verleende 

vergunning. 
 
3. Bij de beoordeling van een aanvraag om een aanlegvergunning 

zoals bedoeld in artikel 15.2 lid 1, dient de molenbiotoop van 
molen “Nooitgedagt” in acht te worden genomen.  
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DUBBELBESTEMMINGEN 
 
 
Artikel 16 Leidingen, hoogspanning 
 
16.1 Doeleindenomschrijving 

1. De op de kaart voor "leidingen, hoogspanning" aangewezen 
gronden zijn mede bestemd voor het transport van elektrische 
energie met daarbij behorende andere bouwwerken, met dien 
verstande dat de hoogte van andere bouwwerken die ten 
behoeve van de hoogspanningsverbinding worden opgericht 
niet meer dan 60 meter mag bedragen. 

 
2. Op of in de in de bedoelde gronden mogen uitsluitend 

bouwwerken ten dienste van de bedoelde leiding/zone 
hoogspanningsverbinding worden gebouwd. 

 
16.2 Ontheffingen 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 
bepaalde in artikel 16.1 lid 2 voor het oprichten van hogere andere 
bouwwerken indien en voor zover plaatselijke omstandigheden, 
zoals hoogteverschil in het maaiveld, de aanwezigheid van 
bebouwing, beplanting en ander infrastructurele werken, dit met het 
oog op de veiligheid van mens, dier en goederen en de goede 
werking van de hoogspanningsverbinding noodzakelijk maken. 

 
16.3 Aanlegvergunning 

1. Het is verboden op of in de artikel 16.1 bedoelde gronden 
zonder of in afwijking van een schriftelijk vergunning van 
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), ter plaatse 
van de in lid 1 bedoelde gronden de volgende werken of 
werkzaamheden uit te voeren: 
a. het oprichten van een bouwwerk; 
b. het aanbrengen van hoogopgaand en/of diepwortelende 

beplanting; 
c. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgrondingen of 

ophoging; 
d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan 

normaal spit- en ploegwerk; 
e. diepploegen; 
f. het aanbrengen van gesloten verhardingen; 
g. het drijven van voorwerpen in de bodem; 
h. het permanent opslaan van goederen waaronder ook 

begrepen -het opslaan van afvalstoffen; 
i. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen 

of dempen van bestaande waterlopen; 
j. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en 

ander straatmeubilair. 
 

2. Het verbod als bedoeld in artikel 16.3 lid 1 is niet van toepassing 
op werken en/of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer betreffen, waaronder 

normaal spit- en ploegwerk, anders dan diepploegen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht 

worden van het plan; 
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c. mogen worden uitgevoerd middels een reeds verleende 
vergunning. 

 
3. De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in artikel 16.3 

lid 1 zijn slechts toelaatbaar indien en voor zover dit niet strijdig 
is met de belangen van de leiding; en hiervoor advies is 
ingewonnen bij de desbetreffende leidingbeheerder. 
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Artikel 17 Molenbiotoop (dubbelbestemming) 
 

17.1 Bestemmingsomschrijving 
De op de kaart voor Molenbiotoop aangewezen gronden zijn, naast 
het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen 
bestemmingen (basisbestemmingen), bestemd voor het beschermen 
van de functie van de betreffende molen als werktuig en van zijn 
waarde als landschapsbepalend element. 

 
17.2 Bouwregels 

a. Binnen deze bestemming mogen binnen de 
molenbeschermingszone geen bouwwerken worden opgericht 
hoger dan de (6,25 m) stellinghoogte van de molen. Buiten de 
Molenbeschermingszone mag de hoogte worden vermeerderd 
met 1/50 m van elke meter dat het bouwwerk buiten de 
molenbeschermingszone wordt aangebracht. 

 
b. Het bepaalde onder a geldt niet voor bouwwerken die bestaand 

ten tijde van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan 

 
17.3 Aanlegvergunning 

Vergunningplichtige werkzaamheden 
 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), 
de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 
uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de voorschriften bij de 
andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen: 
a. het aanbrengen van bomen, heesters en andere opgaande 

beplanting. 
 

17.4 Toegestane werkzaamheden 
Het in artikel 17.3 vervatte verbod is niet van toepassing op werken 
en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreft; 
b. in uitvoering zijn op het tijdstip van terinzagelegging van het 

ontwerpplan volgens een op dat tijdstip verleende vergunning. 
 
17.5 Voorwaarden aanlegvergunning 

De in artikel 17.3 genoemde vergunning kan slechts worden 
verleend, mits: 
a. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de molen als 

werktuig en beeldbepalend element. 
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OVERIGE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 18  Afwegingscriteria  

1. Bij toepassing van de nadere eisen en/of ontheffing mag geen 
onevenredige afbreuk worden gedaan aan de per onderdeel 
genoemde criteria: 

 
a. de woonsituatie: 

ten aanzien van de woonsituatie dient rekening gehouden 
te worden met het in stand houden en/ of garanderen van 
een goede woonsituatie binnen deze bestemming, voor 
zover van toepassing, en andere bestemmingen, in het 
bijzonder met het oog op: 
1. de toename van het verkeer en de parkeerbehoefte; 
2. overlast door lawaai, stank en/of trillingen; 
3. de lichttoetreding/bezonning ten opzichte van 

(bebouwing op) aangrenzende gronden; 
4. het (uit)zicht; 
5. de aanwezigheid van voldoende privacy. 

 
b. het straat- en bebouwingsbeeld: 

in het belang van een verantwoorde, evenwichtige en 
samenhangende stedenbouwkundige en architectonische 
inpassing dient aandacht gegeven te worden aan: 
1. een goede verhouding tussen bouwmassa’s en open 

ruimte; 
2. de verhouding tussen de hoogte breedte van 

gebouwen; 
3. gevelbeelden; 
4. cultuurhistorische waarden en archeologische waarden; 
5. de samenhang van de bouwvorm met nabij gelegen 

bebouwing; 
6. de hoogtedifferentiatie (verhouding hoogte-breedte) van 

gebouwen; 
7. een goede verhouding tussen bouwmassa en inrichting 

van de omgeving (landschappelijke inpassing); 
8. de situering van gebouwen op het perceel; 
9. de geleding van de gebouwen indien de oppervlakte 

meer dan 1.000 m² bedraagt. 
 
c. de verkeersveiligheid: 

ten waarborging van verkeersveiligheid kan rekening 
worden gehouden met de volgende aspecten: 
1. de toename van het verkeer en de parkeerbehoefte; 
2. overlast door lawaai, stank en/of trillingen; 
3. benodigde uitzichthoeken van wegen; 
4. de mate van toename van de verkeersintensiteit als 

gevolg van het gebruik van de gronden; 
5. de aansluiting van in- en uitritten op de openbare weg; 
6. de gevolgen voor het zicht op de openbare weg en of 

fiets- en voetpaden; 
7. de aanwezigheid van voldoende laad- en losruimte. 
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d. de (sociale) veiligheid: 
ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke 
situatie die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet-sociaal 
controleerbaar is kan rekening gehouden worden met de 
volgende aspecten: 
1. de mogelijkheden voor de verbetering van toezicht op 

en de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van een 
sociaal onveilige plek; 

2. de mate waarin het toezicht op en de overzichtelijkheid 
en toegankelijkheid van een openbare ruimte wordt 
ingeperkt. 

 
e. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding: 

ten aanzien van de brandveiligheid, externe veiligheid en 
rampenbestrijding kan rekening gehouden worden met de 
volgende aspecten: 
1. aanwezigheid van kwetsbare objecten; 
2. de aanwezigheid van vluchtwegen; 
3. de bereikbaarheid van de bouwwerken; 
4. de beschikbaarheid en bereikbaarheid van adequate 

blusmiddelen. 
 

f. de milieusituatie: 
ter waarborging en ter voorkoming van een milieukundig 
ongewenste situatie als gevolg van een ruimtelijke ingreep 
dient rekening gehouden te worden met o.a.: 
1. de mate van hinder voor de omliggende functies; 
2. de gevolgen voor de externe veiligheid;  
3. de gevolgen van de aanwezigheid van gevoelige 

functies voor de hinderlijke functies; 
4. de gevolgen voor flora en fauna in relatie met de 

omgeving; 
5. de gevolgen voor de bodemkwaliteit; 
6. de gevolgen voor de (grond)waterkwaliteit; 
7. de situering van gebouwen ten opzichte van het water. 

 
g. gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen: 

ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de 
zich daarop bevindende bouwwerken is het niet toegestaan 
op enig terrein zodanig te bouwen, dat daardoor op een 
aangrenzend terrein, waarvan de toestand op dat moment 
overeenkomt met het plan, een situatie zou ontstaan die 
niet meer overeenkomt met het plan of waardoor een reeds 
bestaande afwijking van het plan zou worden vergroot. 
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Artikel 19 Anti-dubbelbepaling  
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 20 Algemene gebruiksregels 
 
20.1  Algemene gebruiksregels ten aanzien van onbebouwde 

gronden 
 
a. Tot een strijdig gebruik zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in 

ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van gronden voor een prostitutiebedrijf en/of 

escortbedrijf en/of tippelzone;  
2. het plaatsen van of geplaatst houden van onderkomens; 
3. het storten, opslaan, opgeslagen houden of lozen van puin, 

vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen; 
4. het aanleggen van woonschepen voor een permanente 

ligplaats, of het aanleggen van recreatievaartuigen binnen 
de bestemming water als bedoeld in artikel 11. 

 
b. Het bepaalde onder artikel 20.1, sub a is niet van toepassing op: 

1. tijdelijke opslag van materialen en werktuigen, welke nodig 
zijn voor realisering of handhaving van de in het plan 
aangewezen bestemming; 

2. opslag in het kader van het normale onderhoud van 
gronden. 

 
20.2 Algemene gebruiksregels ten aanzien van bouwwerken 

 
a. Tot een strijdig gebruik zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in 

ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gebouwen ten behoeve van opslag van 

bedrijfsgoederen en detailhandel met uitzondering van de 
gronden zoals bedoeld in artikel 4.1, 5.1, 6.1 en 7.1;  

2. het gebruik van de bebouwing voor/ als inrichting waarvoor 
het bouwen niet is toegestaan; 

3. het gebruik van bouwwerken voor een prostitutiebedrijf en/of 
escortbedrijf en/of tippelzone;  

4. het gebruik van vrijstaande en zelfstandige bijgebouwen 
voor bewoning; 

5. de bouwwerken welke zijn opgericht na een door 
burgemeester en wethouders te verlenen vrijstelling te 
gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de 
vrijstelling is verleend. 

 
b. Het bepaalde onder artikel 20.2 sub a is niet van toepassing op: 

1. tijdelijke opslag van materialen en werktuigen, welke nodig 
zijn voor realisering of handhaving van de in het plan 
aangewezen bestemming; 

2. opslag in het kader van het normale onderhoud van 
gronden. 
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Artikel 21 Algemene ontheffingsregels 
 
1. Indien niet op grond van een andere bepalingen in deze voorschriften 

vrijstelling kan worden verleend, kunnen burgemeester en wethouders 
ontheffing verlenen voor: 

a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van 
dakhellingen, goothoogten, inhoudsmaten, afstand tot 
perceelgrenzen en bebouwde oppervlakten met ten hoogste 
10%; 

b. voor het oprichten van niet voor bebouwing bestemde 
bouwwerken van openbaar nut, zoals wachthuisjes, 
telefooncellen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, met uitzondering van verkooppunten voor 
motorbrandstoffen, met dien verstande dat: 
1. de goothoogte van een gebouw niet meer dan 3.00 meter 

mag bedragen; 
2. de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m² mag 

bedragen; 
3. de hoogte van een ander bouwwerk niet meer dan 

3.00 meter mag bedragen; 
c. geringe afwijkingen, welke in het belang van zijn een ruimtelijke 

of technische beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of 
welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand 
van het terrein, mits de afwijking in de situering niet meer dan 
3.00 meter bedraagt; 

d. het in geringe mate, doch niet meer dan 5.00 meter afwijken van 
een bestemmingsgrens, van het profiel van een straat of de 
vorm van een plein, alsmede van de vorm van bebouwde 
oppervlakken (bouwpercelen), voor zover zulks noodzakelijk 
en/of wenselijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende 
werkelijke toestand van het terrein aan te passen; 

e. Het overschrijden van de naar de weg gekeerde 
bebouwingsgrens door: 
1. erkers, balkons en bordessen tot maximaal 1 meter; 
2. ingangspartijen tot maximaal 2 meter, mits de bebouwde 

oppervlakte maximaal 6 m² en de hoogte maximaal 3 meter 
zal bedragen. 

 
2. Burgemeester en wethouders kunnen aan de ontheffing voorwaarden 

verbinden ten aanzien van de situering van bouwwerken, teneinde een 
ruimtelijke verantwoorde plaatsing daarvan ten opzichte van de 
omgeving te waarborgen. 

 
3. De in het eerste lid genoemde ontheffing wordt slechts verleend indien 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende en gronden en bouwwerken. 

 
4. Bij het verlenen van de ontheffing wordt het beeldkwaliteitsplan 

betrokken. 
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Artikel 22 Wijzigingsbepalingen 
 
1. Burgemeester en wethouders kunnen op basis van artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan wijzigen, met dien 
verstande dat: 

a. de wijziging betrekking mag hebben op een verschuiving van 
een bestemmingsgrens, van het profiel van een straat, 
alsmede de vorm van een bouwvlak met maximaal 10 meter; 

b. de grond wordt bestemd voor dezelfde doeleinden als 
waarvoor de grond is bestemd waaraan deze wordt 
toegevoegd; 

 
2. Burgemeester en wethouders kunnen op basis van artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat bij 
bedrijfsbeëindiging de aanduiding “bestaande detailhandel” van de 
plankaart wordt verwijderd en de lijst “bestaande detailhandel” 
dienovereenkomstig wordt aangepast.  

 
3. Burgemeester en wethouders kunnen op basis van artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan wijziging die zin dat de 
gronden gelegen binnen planzone V gewijzigd kunnen worden in de 
bestemming bedrijfsdoeleinden B1, zoals bedoeld in artikel 4 mits dit 
geen nadelige gevolgen heeft voor de geluidbelasting op de geluidszone. 

 
4. Burgemeester en wethouders kunnen op basis van artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening de bestemming van de aan de westzijde van 
het plangebied gelegen gronden zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, 
wijzigen in de aangrenzende bestemming bedrijfsdoeleinden, B1, B2, 
B3, B4: dit in overeenstemming met het waterschap en dit elders 
voldoende waterberging wordt gerealiseerd en dit geen nadelige 
gevolgen heeft voor de geluidsbelasting op de geluidszone. 

 
5. Burgemeester en wethouders kunnen op basis van artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening de bestemming Bedrijfsdoeleinden, 
milieucategorie I (B1), milieucategorie 2 (B2), milieucategorie 3 (B3) en 
milieucategorie 4 (B4) wijzigen in de bestemming Verkeersdoeleinden 
(Ve) en omgekeerd de bestemming Verkeersdoeleinden (Ve) wijzigen in 
de bestemmingen Bedrijfsdoeleinden, milieucategorie 1 (B1), 
milieucategorie 2 (B2), milieucategorie 3 (B3) en milieucategorie 4 (B4).  
 
Bij de voorbereiding van de wijzigingsbevoegdheid is de afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
 

6. Bij het verlenen van de wijzigingsbevoegdheden, als omschreven in de 
leden 1 tot en met 5 wordt het Beeldkwaliteitsplan betrokken. 
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Artikel 23 Algemene procedureregels 
 
Indien toepassing wordt gegeven aan een van de in dit plan genoemde 
ontheffingsbevoegdheden of nadere eis(en), dienen daarbij de navolgende 
procedureregels in acht te worden genomen: 

a. het verzoek tot ontheffing of nadere eis(en) ligt met bijbehorende 
stukken gedurende 2 weken ter inzage;  

b. burgemeester en wethouders maken de tervisielegging bekend in 
één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de 
gemeente worden verspreid;  

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor 
belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzagelegging 
zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en 
wethouders tegen de voorgenomen ontheffing of nadere eis(en);  

d. indien tegen de voorgenomen ontheffing of nadere eis(en) 
zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt het besluit met 
redenen omkleed; 

e. burgemeester en wethouders delen de beslissing omtrent de onder 
a bedoelde aanvraag mee aan de aanvrager en, zo die er zijn, aan 
de indieners van zienswijzen. 
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Artikel 24 Overgangsrecht 
 
A. 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning 
wordt gedaan binnen 2 jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
tenietgegaan. 

 
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 in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 
B. 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 de 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. 
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BIJLAGEN 
 
 
Bijlage 1 - Staat van bedrijfsactiviteiten 
Bijlage 2 - Lijst bestaande detailhandel 
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Regels ontwerp-bestemmingsplan “Nieuw-Amsterdam/Veenoord bedrijventerrein 
De Tweeling” 
 

1 

Bijlage 1 - Staat van bedrijfsactiviteiten 
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Regels ontwerp-bestemmingsplan “Nieuw-Amsterdam/Veenoord bedrijventerrein 
De Tweeling” 

 

Bijlage 2 – Lijst bestaande detailhandel 
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Regels ontwerp-bestemmingsplan “Nieuw-Amsterdam/Veenoord bedrijventerrein De Tweeling” 

Lijst bestaande detailhandel 
 
Nr. Naam Adres Verkoop    
1 Antiekhuis het 

Monument 
Veilingstraat  58 Meubelen  en 

vloeren c.a 
  

2 Mans Otter 
Woninginrichting 

De Velden 1 Meubelen en 
stoffering ca 

  

3 Welkoop Industrieweg 17 (moes)tuin, 
diervoeders, 
werkleding ca 

  

4 Onimex 
ruitersport 

De Velden 1a Ruitersport 
artikelen 

  

5 GilsterMusic Industrieweg 14 Muziek 
instrumenten 

  

6 Doe-land Veilingstraat 36 Bouwmarkt   
 


