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1 DEEL I A: INLEIDING 

1.1 Ontwikkelingsplannen voor Sint Maarten 

Landdekkende Ontwikkelingsplannen 

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 

Milieu en Infrastructuur, dient conform de Landsverorde-

ning Ruimtelijke Ontwikkelingsplannen voor heel Sint 

Maarten ontwikkelingsplannen op te stellen. De ontwikke-

lingsplannen hebben betrekking op de ruimtelijke ontwik-

keling in het land Sint Maarten, voor de komende 10 jaar. 

Ze geven aan waar wel of niet gebouwd mag worden, hoe 

groot die gebouwen mogen zijn, en waarvoor de gebou-

wen en gronden mogen worden gebruikt. Dit ontwikke-

lingsplan betreft het deelgebied Dutch Quarter. 

 

Conserverend en Reserverend 

Veel delen van het land Sint Maarten zullen min of meer 

conserverend worden bestemd (dus met handhaving van 

de bestaande functies en bouwmogelijkheden), andere 

delen zullen een nieuwe bestemming krijgen. Dat laatste 

is aan de orde als nieuwe ontwikkelingen worden ver-

wacht of gewenst zijn. In dit geval kunnen de bestaande 

functies overigens gewoon voortbestaan (mits legaal 

aanwezig), maar als zich daarna wijzigingen voordoen in 

het gebruik of de inrichting, dan gelden de voorwaarden 

uit het ontwikkelingsplan.  

In een ontwikkelingsplan worden met de bestemmingen 

soms ook ruimtereserveringen voor de toekomstige ont-

wikkelingen vastgelegd. Op basis daarvan is er geen 

plicht om iets ook daadwerkelijk te realiseren; het zijn 

geen uitvoeringsplannen. Het is dus mogelijk dat een idee 

in de toelichting wordt beschreven, dat er ruimte voor 

wordt gereserveerd op de plankaart en dat het over 10 

jaar niet uitgevoerd blijkt te zijn.  

Een aantal onderwerpen resulteert niet in een ruimteclaim, 

maar worden toch beschreven in deze toelichting, omdat 

ze inhoudelijk relevant zijn voor de ontwikkeling van het 

plangebied. 

 

Inhoud van het ontwikkelingsplan  

Dit ontwikkelingsplan is opgebouwd uit: 

- Deel I: Het toelichtende deel. Dit deel bestaat uit: 

- Deel I A: Deze inleiding; 

- Deel I B: Samenvatting van het programma; 

- Deel I C: Toelichting, bestaande uit: 

- Mobiliteit; 

- Bedrijvigheid en Openbare voorzieningen; 

- Woonomgeving; 

- Kleinschalige landbouw; 

- Natuur, Landschap en Water; 

- Cultuurhistorie en Archeologie. 

- Deel I D: Toelichting op de voorschriften. 

- Deel II: Het juridisch bindende deel. Dit deel bestaat 

uit: 

- Deel II A: De voorschriften; 

- Deel II B: Bijlagen bij de voorschriften; 

- Deel II C: Plankaart. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Foto: A.T. Illidge Road, de hoofdwegen van Dutch Quarter (foto 

situatie 2012) 
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Relatie Landsverordening 

In de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplan-

ning
1
 is opgenomen uit welke onderdelen een ontwikke-

lingsplan in ieder geval moet bestaan. Het betreft onder-

staande onderdelen: 

1. Samenvatting van het programma; 

2. Kaarten; 

3. Voorschriften; 

4. Toelichting op de voorschriften. 

Deze onderdelen vindt u terug in: 

1. -> Deel I B (Samenvatting programma); 

2. -> Deel I C (Toelichtende kaarten), Deel II A en B 

(kaarten ter toelichting op de voorschriften), en Deel II 

C (Plankaart); 

3. -> Deel II A (Voorschriften); 

4. -> Deel I D (Toelichting op de voorschriften). 

 

In plaats van de Verkavelingsplannen / 

‘Planning Permits’ 

De ontwikkelingsplannen vervangen de werkwijze met 

verkavelingsplannen, de ‘planning permits’, die in het ver-

leden werden gebruikt om de ruimtelijke ordening te hel-

pen reguleren op Sint Maarten. Hierin werden per locatie 

eisen gesteld aan bijvoorbeeld functie, bouwhoogte, en 

bebouwingspercentage van een kavel. Een integraal af-

wegingskader ontbrak echter tot op heden. De werkwijze 

met verkavelingsplannen is gestopt d.d. 7 januari 2012, 

omdat de wettelijke mogelijkheid hiertoe per die datum is 

                                                   
1
 LRO, Voorheen Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelings-

planning (EROP), geconsolideerd vastgesteld d.d. 21 februari 2013 

vervallen. Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de 

ontwikkelingsplannen is dat de bestaande rechten (bij-

voorbeeld afkomstig uit verkavelingsplannen) zoveel mo-

gelijk worden gerespecteerd en derhalve zoveel mogelijk 

zijn vertaald in de ontwikkelingsplannen. 

 

1.2 Totstandkoming ontwikkelingsplannen 

Procedure  

In 1993 heeft de overheid van Sint Maarten de Landsver-

ordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning vastgesteld. 

Hierin is het systeem van ontwikkelingsplannen geregeld 

voor het land Sint Maarten. Hierin is onder meer geregeld 

uit welke onderdelen een ontwikkelingsplan dient te be-

staan, en de procedure voor de totstandkoming en vast-

stelling ervan.  

Figuur 1 laat zien welke stappen gevolgd zijn bij de tot-

standkoming van het ontwikkelingsplan. 

 

Proces 

De eerste stap in het proces om te komen tot dit ontwikke-

lingsplan bestond uit het inventariseren van de uitgangs-

punten via een publieke bijeenkomst. Deze heeft plaats-

gevonden op 29 november 2012 in het Belvedere Com-

munity Center aan Belvedere Estate Road. Zie ook figuur 

1. 

Op basis van die informatie is vervolgens een Nota van 

Uitgangspunten gemaakt, waarin ook onderzoek is ge-

daan naar de bestaande situatie, en de gewenste ontwik-

kelingen.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Stappenschema totstandkoming Ontwikkelingsplan  

De opzet van het ontwikkelingsplan is vervolgens bespro-

ken en gepresenteerd aan de bevolking op 22 augustus 

2013. Vervolgens is het Voorontwerp-Ontwikkelingsplan 

opgesteld, en op 28 juni 2016 tijdens een openbare hoor-

zitting aan het publiek gepresenteerd, waarbij de aanwe-

zigen in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar 

te maken. Dit was de eerste stap van de juridische proce-

dure overeenkomstig de Landsverordening ruimtelijke 

ontwikkelingsplanning.  Aansluitend wordt het Ontwerp-

Ontwikkelingsplan gedurende 30 dagen ter inzage gelegd 

voor een ieder. Het publiek heeft gedurende deze periode 

de mogelijkheid om een schriftelijke reactie (bezwaar) in 

te dienen, waarover een Commissie van Deskundigen een 

advies uitbrengt. De Staten beslissen omtrent de vaststel-

ling van het ontwikkelingsplan.  

 

1.3 Onderzoek en gebruikte gegevens  

Bij het opstellen van dit ontwikkelingsplan is gebruik ge-
maakt van een veelheid aan informatie.  
Zo hebben de publieke bijeenkomsten actuele lokale ken-
nis ingebracht. Ook na deze data heeft de bevolking zich 
uitgesproken in reacties op de stukken. 
Daarnaast hebben diverse gesprekken plaatsgevonden 
met stakeholders. Deze gesprekken hebben informatie 
opgeleverd over de toekomstplannen die bij deze partijen 
leven. 
Veel gebruikte informatie is daarnaast afkomstig van de 
vele ruimtelijke ideeën en visies die de afgelopen jaren 
zijn opgesteld. We noemen hier (vanwege het integrale 
karakter van deze studies): 
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- SXMosaic, the world’s island, Sustainable Strategies 
for St Maarten, TUDelft, Den Haag Universiteit, Sint 
Maarten Overheid, Urban Synergy, Cross Border Re-
lations, november 2008; 

- Hotspots, DRO Amsterdam, januari 2011; 
- Comprehensive Economic Development Plan 2004-

2007, februari 2004; 
- Economic Outlook Sint Maarten 2012 – 2013, Ecorys; 
- Eilandgebied St. Maarten Nederlandse Antillen, Eco-

nomic Diversification Study, SQW economic develop-
ment consultants, september 2006; 

- Lucht & Geluid, Water & Afvalwater, Afval, Eindrapport 
Milieunormen Nederlandse Antillen, Werkgroep Mili-
eunormering Nederlandse Antillen, juni 2007; 

- Nature and Environment as assets, Evaluation of the 
NEPP 2004-2007, DHV, februari 2008. 

In de navolgende paragrafen worden waar relevant aan-
vullend specifieke bronnen genoemd. 
 
Het fotomateriaal is afkomstig van Royal HaskoningDHV 
tenzij anders vermeld. 
 

1.4 Plantermijn 

In de toelichting van dit ontwikkelingsplan wordt ingegaan 

op de bestaande situatie en problematiek, en de plannen 

en ideeën voor de toekomst. Daarbij wordt in principe re-

kening gehouden met een termijn van 10 jaar. Daarnaast 

wordt, indien reeds mogelijk, alvast rekening gehouden 

met mogelijke ontwikkelingen na die periode. 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 Dutch Quarter - 9 - Deel I - Toelichting 

  

    

 

Deel I B: Samenvatting Doelstellingen 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Figuur 2: Overzicht uitgangspunten plangebied 
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2 DEEL I B: SAMENVATTING DOELSTELLINGEN 

2.1 Inleiding 

De hoofdlijnen van de beoogde doelstellingen voor Dutch 

Quarter worden in dit hoofdstuk kort toegelicht. Zie ook 

figuur 2. 

 

Plangebied Dutch Quarter 

Het plangebied wordt begrensd door de Franse grens in 

het noorden, en verder door twee aangrenzende plange-

bieden: 

- Middle Region in het (zuid-)oosten; 

- Hillside Conservation Areas in het (zuid-)westen. 

 

Dutch Quarter op hoofdlijnen 

Dutch Quarter is hoofdzakelijk woongebied. De meeste 

woningen zijn grondgebonden. De grotere woningen lig-

gen op de hellingen van Union Farm. 

Het gebied wordt ontsloten door één hoofdweg, de A.T. 

Illidge Road. In het zuiden sluit deze aan op de Middle 

Region Road / A.T. Illidge Road, en in het noorden op de 

Bishop Hill Road en de Franse grens. Vooral in spitsuren 

loopt het verkeer vast bij de splitsing met de Middle Regi-

on Road. Er zijn plannen om het hoofdwegennet uit te 

breiden met nieuwe verbindingen: de ‘links’.  

Binnen het plangebied bevinden zich in de buurten Zorg 

en Rust en Belvedere scholen en sportvoorzieningen.  

Langs de A.T. Illidge Road bevinden zich (kleinschalige) 

winkels en bedrijven, tussen de woningen in. Deze bedrij-

ven en voorzieningen hebben een (overwegend) lokale 

functie. Omdat Dutch Quarter in het binnenland ligt en 

hoofdzakelijk woongebied is, is de betekenis voor toeris-

me en recreatie momenteel klein. 

Als woongebied, gelegen in een dal, met rondom heuvels 

en een suboptimaal drainagestelsel, kent Dutch Quarter 

periodiek ernstige wateroverlast. Wegen en woningen lo-

pen dan onder water. Er wordt gewerkt aan vergroting van 

de water-afvloeiingscapaciteit. De laatste jaren is al een 

aantal verbeteringen doorgevoerd. 

De imposante natuur van de groene heuvels is altijd in het 

zicht. De heuvels aan de westzijde vormen een hoge rug 

met toppen boven de 250 meter. In het noorden ligt 

Bethlehem Plantation, een (deels monumentaal) groot 

groengebied, en daarachter Mont Flagstaff (382 m) op de 

Nederlands – Franse grens. Aan de zuidoostzijde ligt een 

groene heuvelrug als grens met Middle Region. 

Het plangebied wordt op deze manier omarmd door groe-

ne gebieden, en ook binnen het plangebied bevinden zich 

veel (grotere en kleinere) groene veldjes. Het gebied bij 

Union Farm is een van de grotere. 

In het plangebied zijn monumentale panden en oude bo-

men aanwezig. Ook zijn er veel restanten van historische 

murenstelsels terug te vinden.  

De aanwezigheid van het vele groen, de monumenten, het 

stratenpatroon en de rijke variatie aan huizen draagt bij 

aan de authentieke sfeer van het plangebied. 

Voor het gebied Bethlehem zijn ontwikkelingen in voorbe-

reiding; het betreft op hoofdlijnen een combinatie van wo-

nen, commerciële voorzieningen, en ruimte voor sport en 

groen.  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

2.2 Mobiliteit  

De hoofdwegen van het plangebied, de A.T.Illidge Road 

en de Bishop Hill Road, sluiten Dutch Quarter aan op de 

rest van Sint Maarten. Met name de A.T. Illidge Road kent 

veel secundaire wegen, die rechtstreeks aangesloten zijn 

op de hoofdweg. Voor geheel Sint Maarten zijn er plannen 

om het hoofdwegennet uit te breiden met nieuwe verbin-

dingen: de ‘links’.  

De belangrijkste algemene doelstellingen op gebied van 

verkeer zijn: 

- Ruimte reserveren voor nieuwe hoofdwegen, de 

‘links’; 

- Aandacht voor secundaire wegenstructuur:  

- Streven naar minder aansluitingen op het hoofd-

wegennet; 

- Streven naar meer alternatieve routes, door aan-

leg van strategische verbindingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Bedrijvigheid en openbare voorzieningen 

De bedrijvigheid en commerciële functies in het plange-

bied bestaan uit onder andere winkels, kleinere bedrijven, 

een buurthuis en kerken. In Dutch Quarter is in de wijk 

Zorg en Rust reeds een ‘community center’ aanwezig met 

in de directe nabijheid een lagere school en sportveldje. 

Ook in de wijk Belvedere zijn dergelijke voorzieningen 

aanwezig. Deze locaties kunnen zo nodig verder worden 

uitgebouwd tot een volwaardig ‘dorpshart’. Daarnaast zijn 

plannen in voorbereiding voor de gebieden Bethlehem en 

Union Farm. Hier zijn, naast woningen, ook diverse com-

merciële en openbare voorzieningen gepland. Deze be-

oogde voorzieningen (met name die voor Bethlehem) 

hebben een bovenlokale functie.  

De belangrijkste doelstellingen op gebied van bedrijvig-

heid en openbare voorzieningen zijn: 

- Ruimte reserveren voor ‘dorpsharten’ 

- Ruimte reserveren voor de boogde ontwikkeling met 

een mix van commerciële, maatschappelijk en resi-

dentiële ontwikkelingen in Bethlehem en Union Farm. 
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2.4 Woonomgeving 

Dutch Quarter bestaat uit een menging van verschillende 
woongebieden, variërend van het sterk planmatige karak-
ter van Belvedere, tot meer informele woongebieden, met 
minder voorzieningen. Hier ontbreken veelal publieke 
voorzieningen, zoals speelplaatsen en openbaar groen. 
Een belangrijke aanvulling op gebied van wonen zal 
plaatsvinden in de ontwikkeling van Bethlehem. 

De belangrijkste doelstellingen op het gebied van wonen 

zijn: 

- Handhaven van de mix van woningtypen, daarbij wel 

eisen stellen aan de hoogte, dichtheid en dergelijke; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Woningen in Belvedere 

- Goedgekeurde ‘planning permits’ mogelijk maken in 

het ontwikkelingsplan; 

- Aandacht voor verbetering van de openbare ruimte. 

 

2.5 Kleinschalige landbouw 

Op heel Sint Maarten komen braakliggende percelen voor, 

waar ontwikkeling (nog) niet aan de orde is. Tegelijkertijd 

constateren we een behoefte aan verfraaiing van deze 

ruimten (en openbare ruimte in het algemeen). En consta-

teren we het feit dat momenteel nagenoeg in de gehele 

voedselvoorziening van Sint Maarten wordt voorzien via 

import. Technisch gezien is landbouw op Sint Maarten 

mogelijk. Gezien de resterende ruimte zal dat dan veelal 

niet op grote schaal zijn, maar men zou er wel deels mee 

in eigen behoefte (of kleinschalige verkoop) kunnen voor-

zien. Denk hierbij aan tijdelijk gebruik, om eventueel ander 

eindgebruik niet te frustreren. 

De belangrijkste doelstellingen op het gebied van klein-

schalige landbouw zijn: 

- In alle woongebieden initiatieven toestaan voor klein-

schalige landbouw; 

- De tijdelijkheid ervan regelen, zodat de (oorspronkelij-

ke) woonfunctie altijd weer ingevuld kan worden. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

2.6 Natuur, Landschap en Water 

Voor het plangebied Dutch Quarter spelen voor dit hoofd-

stuk: 

- De groene hellingen; 

- Afwatering en overstromingsrisico. 

Dutch Quarter wordt in het noordwesten omgeven door  

groene heuvels. Aan de Franse zijde ligt de heuvel Les 

Deux Freres. Deze heuvels hebben een grote landschap-

pelijke en natuurwaarde. Deze groene hellingen liggen 

deels in het aangrenzende plangebied Hillside Conserva-

tion Areas, en krijgen overwegend de bestemming ‘Na-

tuur’.  

Door de ligging van het stedelijk gebied van Dutch Quarter 

onderaan de voeten van de omliggende heuvels, en de 

toenemende verharding daarvan, neemt het overstro-

mingsrisico toe. Tegelijk spelen de groene heuvels ook 

een belangrijke rol bij het groene uiterlijk van het eiland, 

een van de trekkers van de grootste economische pijler 

van Sint Maarten: het toerisme
2
.  

De belangrijkste doelstellingen op het gebied van natuur, 

landschap en water zijn dan ook: 

- Het groen houden van de groene heuvels, voor zover 

die niet onder verstedelijkingsdruk staan; 

- Het beschermen van de ‘natural gutters’; 

- Gebieden aanduiden die overstromingsgevoelig zijn, 

zodat duidelijk is waar ze liggen, en er bouwvoor-

schriften aan te koppelen;  

                                                   
2
 Bron: St. Maarten Tourism Master Plan – Tourmap, Tourism & 

Transport Consult, 29 juli 2005 

- Ruimte reserveren voor waterretentie in het laaggele-

gen deel van Bethlehem. 

 

2.7 Cultuurhistorie en archeologie 

Binnen het plangebied bevinden zich enkele monumen-

ten. Een klein deel van het plangebied heeft een hoge 

verwachtingswaarde voor archeologie. De belangrijkste 

doelstelling op gebied van cultuurhistorie en archeologie is 

om de potentieel aanwezige artefacten beschermen, door 

voorafgaand aan bouwwerkzaamheden in gebieden met 

een archeologische verwachtingswaarde een voortoets uit 

te voeren. Op basis van deze voortoets kan zo nodig na-

der archeologisch onderzoek worden gedaan en kunnen 

beschermende maatregelen worden getroffen. 
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Deel I C: Toelichting 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

 
Figuur 3: Overzichtskaart geplande links Sint Maarten, met binnen 
danwel nabij het plangebied link 6 
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3 DEEL I C: TOELICHTING 

3.1 Inleiding 

In dit deel wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op 

onderstaande onderwerpen: 

- Mobiliteit; 

- Bedrijvigheid en Openbare voorzieningen; 

- Woonomgeving; 

- Kleinschalige landbouw; 

- Natuur, Landschap en Water; 

- Cultuurhistorie en Archeologie. 

 

3.2 Mobiliteit 

Belangrijkste aandachtspunten mobiliteit 

- Congestie aansluiting Middle Region Road; 

- Nieuwe verkeersverbinding (‘link’); 

- Vele zijwegen; 

- Openbaar vervoer;  

- Parkeren. 

 

Congestie 

Het hoofdwegennet van Sint Maarten is sinds historische 

tijden niet structureel veranderd. Woon- en werkgebieden 

zijn langs deze wegen geleidelijk gegroeid. Met de inten-

sivering van het autoverkeer is geleidelijk ook het pro-

bleem van congestie op de hoofdwegen ontstaan (zie ook 

figuur 4). Oorzaken zijn van diverse aard en de oplossin-

gen zijn zo mogelijk nog veel complexer. 

Een pakket aan maatregelen wordt overwogen
3
: aanleg 

van extra wegverbindingen, verbetering en verhoging van 

de capaciteit van bestaande wegen en de reorganisatie 

van het secundaire wegennet in bestaande woongebie-

den. 

 

 

 

Figuur 4: Congestie binnen en nabij het plangebied  

 

 

                                                   
3
 Comprehensive Road Network Plan, Vrom, 1993 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

Nieuwe verkeersverbinding 

Om een betere verbinding te krijgen tussen Dutch Quarter 

en Cul-de-Sac (een gebied met onder andere veel scho-

len voor voortgezet onderwijs), wordt Link 6 gepland. De-

ze maakt een verbinding tussen de L.B. Scott Road in 

Cul-de-Sac en de hoofdweg langs de Nederlands-Franse 

grens. Zie onderstaande afbeelding en ook figuur 3.  

 

 
 

Groot aantal zijwegen  

Op de buurt Belvedere na, zijn de erfontsluitingswegen 

(dat zijn: lokale buurtwegen en woonstraten) rechtstreeks 

aangesloten op de A.T. Illidge Road. Hierdoor ontstaat 

een groot aantal afslag- en oversteekbewegingen op de 

hoofdweg, die het verkeer kunnen ophouden.  

Dit probleem kan tot op zekere hoogte opgelost worden 

door in de woongebieden terzijde van de hoofdwegen een 

aantal van de secundaire wegen te herprofileren tot een 

aantal bruikbare secundaire ‘by-passes’, parallel aan de 

hoofdweg. Door deze ontwerptechnische verbeteringen 

zullen sommige verkeersbewegingen niet meer over de 

hoofdweg afgewikkeld worden. Bovendien kan het aantal 

aansluitingen op de hoofdweg verminderd worden, het-

geen de doorstroming eveneens ten goede komt. Zie fig. 6 

 

Opwaardering Madrid Road 

Naast dit systeem van secundaire wegen wordt ook ge-

dacht aan het opwaarderen van de verbinding tussen 

Dutch Quarter en Middle Region, via de Madrid Road. 

Door deze weg toegankelijk te maken, kan een waarde-

volle extra verbinding tussen beide wijken tot stand wor-

den gebracht.  

 

  

                                

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 

 
Figuur 5: Indicatie secundaire wegenstelsel, 
met mogelijke extra verbinding naar Middle Region  
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De implementatie van een secundair stelsel in de aanlig-

gende woonbuurten is niet eenvoudig, omdat daarvoor in 

sommige gevallen particulier eigendom aangekocht of 

onteigend zal moeten worden. Ook zijn de wegprofielen 

van de bestaande wegen, die de rol van secundaire weg 

zouden kunnen vervullen, soms vrij smal. Verbreding van 

de weg, die noodzakelijk is voor het functioneren als se-

cundaire weg, kan mogelijk ten koste gaan van voortuinen 

en soms bouwwerken. Zie figuur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het gewenste secundaire stelsel tot stand te brengen 

is een afzonderlijke studie nodig, waarin aspecten van 

verkeer, ruimte, eigendom en kosten betrokken worden. 

De aanleg van delen van het gewenste secundaire we-

genstelsel kan mogelijk gecombineerd worden met de 

ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten. Een stu-

die naar de exacte uitwerking hiervan valt buiten het kader 

van dit Ontwikkelingsplan. Via de voorschriften worden 

hier echter wel regels aan verbonden (bijvoorbeeld door 

voor nieuwe woongebieden voorwaarden te stellen aan de 

verkeersontsluiting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 6 (links en rechts): Principe van een secundair wegenstelsel 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Openbaar Vervoer 

Naast het maken van aanvullende infrastructuur, kan de 

congestie ook worden verminderd door het openbaar-

vervoer-systeem te verbeteren. Meer bussen, regelmati-

ger tijden, aanleg van bushaltes met abri’s, op elkaar af-

gestelde overstaptijden, kunnen het gebruik van het 

openbaar vervoer een stimulans geven
4
 
5
. Deze maatre-

gelen hebben echter nauwelijks een ruimtebeslag, waar-

door concrete maatregelen in het ontwikkelingsplan niet 

aan de orde zijn. 

 

Parkeernormen 

Bij het bouwen van bijvoorbeeld woningen, winkels en 

kantoren ontstaat extra parkeerbehoefte. Wanneer niet 

wordt voorzien in goede parkeervoorzieningen, ontstaat er 

een parkeerdruk in de nabije omgeving, veelal de openba-

re ruimte. Deze parkeerdruk leidt tot zoekend autoverkeer, 

en mensen die hun auto parkeren op locaties die daar niet 

voor zijn bedoeld. Dit alles gaat ten koste van de kwaliteit 

van de openbare ruimte, en draagt aanzienlijk bij aan de 

verkeerscongestie op Sint Maarten. De Minister van 

VROMI heeft daarom een parkeerplaatsnormering vast-

gesteld, de Parking Standards (2016)
6
. 

                                                   
4
 Public Transport system improvement in Sint Maarten, Krzystof 

Schütz, Juli 2011 
5
 Public Transportation Policy, 2007  

6
 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening, Milieu en Infrastructuur van de 2e februari 2016, 
tot vaststelling van parkeerplaats normering (AB 2016, no.4) 

De Parking Standards zijn vertaald in de voorschriften van 

het ontwikkelingsplan parkeernormen gesteld. Hierbij 

wordt als uitgangspunt gehanteerd dat elke initiatiefnemer 

van een bouwplan zelf verantwoordelijk en verplicht is om 

te voorzien in het benodigde aantal parkeerplaatsen, en 

dat dit op eigen terrein dient plaats te vinden. Het eigen 

terrein wordt hierbij gezien als het gebied waar de ontwik-

keling betrekking op heeft; dit hoeft niet per se beperkt te 

zijn tot een meetbrief / kavel. De parkeernorm per functie 

maakt deel uit van het juridisch bindende deel van dit ont-

wikkelingsplan.  

 

Masterplan Verkeer en Vervoer 

Het verdient aanbeveling om een masterplan op te stellen 

met een totaalpakket aan maatregelen, om het verkeer en 

de mobiliteit op Sint Maarten te verbeteren. Hierin kunnen 

alle aspecten worden opgepakt en uitgewerkt die niet, of 

slechts ten dele, in een ontwikkelingsplan kunnen worden 

geregeld. 
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Figuur 7: Artist Impression Dorpshart voor Dutch Quarter   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Componenten ‘dorpshart’: 
 
School 
Kerk 
Gezondheidscentrum  
Buurtcentrum 
Speelplaats 
Sportveld 
Winkels 
Supermarkt 
Bar 
Parkeerplaatsen 
Plein 
Bomen en groen 
Zitbanken 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

3.3 Bedrijvigheid en openbare voorzieningen 

Belangrijkste aandachtspunten 

- Ligging commerciële functies langs hoofdroute; 

- Ontbreken van een ‘dorpshart’; 

- Begraafplaats; 

- De plannen voor Bethlehem. 

 

Ligging commerciële functies 

De bedrijvigheid en commerciële functies in het plange-

bied bestaan uit onder andere winkels, kleinere bedrijven, 

een buurthuis en kerken. We vinden deze voorzieningen 

verspreid gelegen langs de A.T. Illidge Road, en langs de 

Belvedere Estate Road van Belvedere. 

In de buurten Zorg en Rust en Belvedere bevinden zich 

daarnaast ook scholen en sportvoorzieningen.  

 

Dorpsharten voor Dutch Quarter 

Van oudsher bestond Sint Maarten uit een stad (Phillips-

burg) en een aantal buurtschappen. Die buurtschappen 

bestonden uit een paar huizen langs de weg. De afgelo-

pen vijftig jaar is de bevolking snel gegroeid en als gevolg 

daarvan zijn de buurtschappen uitgegroeid tot ‘dorpen'. 

Dutch Quarter is een zo’n dorp.  

Karakteristiek is de ruimtelijke structuur met veel dwars-

straten haaks op de hoofdweg, waarlangs de woningen 

gebouwd zijn. De bedrijvigheid en winkels liggen vooral 

langs de hoofdweg. Een van de minder gunstige gevolgen 

van deze structuur is dat een ‘dorpshart’ ontbreekt. 

In dit ontwikkelingsplan is op twee locaties ruimte gere-

serveerd om de vorming van ‘dorpsharten’ in Dutch Quar-

ter te stimuleren. 

Een zekere bundeling van publieke voorzieningen, bij-

voorbeeld gecombineerd met de aanleg van een plein of 

parkje nabij het buurthuis, een speelplaats en een trap-

veld, bevordert de sociale samenhang en de leefbaarheid 

en zal bijdragen aan het beperken van de verkeersbewe-

gingen in Dutch Quarter. De overheid kan die ontwikkeling 

actief bevorderen. Bijvoorbeeld door een of meer locaties 

aan te wijzen, door vestiging van publieke voorzieningen 

en winkels rond een centrale openbare ruimte, zoals een 

plein of een parkje aan te moedigen en elders tegen te 

houden en door een dergelijke ontwikkeling financieel te 

steunen. 

 

In de wijk Zorg en Rust vormt het huidige ‘community cen-

ter’ (dorpshuis), met in directe nabijheid een school en 

basketbalveld, een goed uitgangspunt om verder uit te 

bouwen tot een volwaardig ‘dorpshart’. Hiervoor is ruimte-

gereserveerd binnen de bestemmingen maatschappelijke 

en centrum doeleinden. In Belvedere zijn dergelijke func-

ties te vinden aan de Belvedere Estate Road. Ook hier is 

het mogelijk en wenselijk om de locatie tot een volwaardig 

dorpshart uit te laten groeien. Hiervoor is ruimte geser-

veerd binnen de bestemmingen centrum en maatschappe-

lijke doeleinden.  
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 Begraafplaats  

De huidige begraafplaatsen op Sint Maarten hebben te 

maken met een tekort aan ruimte om de komende jaren in 

de behoefte te kunnen voorzien. In Dutch Quarter is mo-

menteel geen begraafplaats, maar wel potentiële ruimte 

om in deze behoefte te kunnen voorzien. Een concrete 

locatie hiervoor is echter nog niet voorhanden. In het ont-

wikkelingsplan kan een begraafplaats daarom een plaats 

krijgen, mits de locatie hiervoor geschikt is. Er mag daar-

naast geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het 

woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden. 

 
 Plannen Bethlehem Estate  

Voor het gebied tussen de buurt Union Farm en de Franse 

grens bestaan plannen voor de ontwikkeling van dit ge-

bied. In tegenstelling tot de ‘dorpsharten’ betreffen dit 

meer grootschalige (commerciële) ontwikkelingen met een 

bovenlokale functie. De boogde ontwikkeling wordt onder-

staand per deelgebied (op basis van figuur 8) toegelicht: 

Lower Bethlehem / ‘village at the border’, Gebieden A1, en 

A2, op figuur 8. 

Vanwege de ligging, de goede bereikbaarheid, en het re-

latief vlakke terrein, is dit gebied interessant voor com-

merciële ontwikkelingen. Hier is dan ook een mix van 

voornamelijk commerciële en ook residentiële functies 

gepland in een relatief hoge dichtheid. Op figuur 9a is een 

nadere uitwerking van het gebied te zien. Onderstaand 

worden de geplande ontwikkelingen kort beschreven: 

 

 

- Een ‘hoofdstraat’ met daaraan verschillende commer-

ciële en residentiële functies; 

- Grootschaliger(e) commerciële functies met een bo-

venlokale functie, zoals een supermarkt, bioscoop en 

een lagere school; 

- Een centraal groengebied / park, met restaurant 

rondom de monumentale restanten van de planta-

ge(zie ook § 3.7); 

- Een (cricket) stadion gelegen in een natuurlijke laagte. 

 

 Middle Behtlehem, gebied B op figuur 8 

Dit gebied wordt begrensd door Lower Bethlehem in het 

oosten, en door de toekomstige Link 6 in het noordwes-

ten.  

Hier zijn de volgende ontwikkelingen voorzien: 

- Een woongebied in het noordoosten; 

- Een centrumgebied voor met name kantoren en een 

middelbare school; 

- Een groen / park gebied in het zuidoostelijke deel 

waar geen bebouwing is voorzien. 

Dit gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het ge-

reserveerde tracé van Link 6.  

  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: Hoofdlijnen van 
de plannen voor Bethle-
hem Estate. Een deel van 
de ontwikkeling valt buiten 
het onderhavige plange-
bied (en binnen Hillside 
Conservation Areas). 
(Bron: BRED NV, 27 fe-
bruari 2012) 
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Middle Behtlehem, gebied C op figuur 8 

De plannen voor dit gebied bestaan: 

- Een centrumgebied waar mogelijk medische voorzie-

ningen worden gerealiseerd, als onderdeel van een 

medisch-toerisme faciliteit; 

- Een woongebied, waarbij de te realiseren wooneen-

heden mogelijk gebruikt worden voor korte of langere 

huisvesting van bezoekers van de medische faciliteit;  

- Kleinschalige landbouw / plantenkwekerij, die onder 

meer de aanplant levert voor de te ontwikkelen gebie-

den.  

 

Tijdens de publieksconsultatie bleek dat men deze ont-

wikkeling met vertrouwen tegemoet ziet. Wel is aandacht 

gevraagd voor: 

- Voldoende ruimte voor parkeren en wateropvang, om 

overlast door parkeren en water in lager gelegen ge-

bieden te voorkomen; 

- Openbare ruimte voor groen en recreatie; 

- Een evenwichtige opbouw van woonkwaliteiten binnen 

het plangebied (aandacht voor betaalbare huisvesting 

voor lagere en middeninkomens). 

Aan het eerste punt wordt tegemoet gekomen door het 

hanteren van parkeernormen (zie ook § 3.2), en het veilig 

stellen van ruimte voor waterafvoer en retentie (zie ook § 

3.6). Tevens voorzien de plannen in twee groengebieden / 

parken (zie figuur 12). Een van deze gebieden is gelegen 

rondom de monumentale restanten van de plantage (zie 

ook § 3.7). 

Over het exacte woningtype doet dit ontwikkelingsplan 

geen uitspraken; binnen de gekozen bestemming ‘Cen-

trumdoeleinden’ zijn diverse woningtypen mogelijk. Met 

name de lagere delen van Bethlehem zijn in potentie ge-

schikt voor het realiseren van betaalbare woningen, omdat 

relatief hoge dichtheden zijn toegestaan, en het terrein vrij 

vlak is.  

 

Plannen Union Farm Estate  

Ook voor het aangrenzende Union Farm Estate zijn plan-

nen voor commerciële ontwikkelingen mogelijk, gecombi-

neerd met woningbouw. De ideeën bevinden zich nog in 

een initiërende fase. Ook dit gebeid leent zich vanwege de 

ligging en goed bereikbaarheid in principe voor dergelijke 

ontwikkeling.  

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

3.4 Woongebied 

Belangrijkste aandachtspunten 

Belangrijke punten voor het woongebied zijn: 

- De woningbouwbehoefte voor de komende 10 jaar; 

- De mix van woongebieden en woningtypen; 

- Betaalbare woningen; 

- Grens tussen wonen en groen; 

- Planning permits; 

- Aanvullende woonruimte komende 10 jaar; 

- Kwaliteit openbare ruimte. 

 

Woonbehoefte 

In 2012 is een studie verricht naar de woningbehoefte op 

Sint Maarten: SXM Housing Vision Building Book
7
. De be-

langrijkste conclusies daarvan worden hierna kort uiteen-

gezet. Woningbouw vindt tot op heden vooral op particu-

lier initiatief plaats. De overheid kan hierin echter een gro-

tere coördinerende rol op zich nemen. Redenen om dat te 

doen zijn bijvoorbeeld:  

- Dat er anders te weinig rekening wordt gehouden met 

bepaalde doelgroepen. Denk aan ouderen, gehandi-

capten, starters op de woningmarkt, en mensen met 

een laag tot midden-inkomen. Voor de betaalbare wo-

ningen wordt daarnaast aangegeven dat deze niet ge-

clusterd moeten worden, maar verdeeld over het ei-

land een plaats dienen te krijgen; 

- De groei van de achterstandswijken (‘shanties’), waar 

zich meer dan gemiddeld problemen voordoen op ge-

                                                   
7
 SXM Housing Vision Building Book (KAW en Bout Overes, 2012) 

bied van gezondheid, riolering, brandveiligheid en cri-

minaliteit; 

- Het bevorderen van werkgelegenheid in de bouw, ter-

wijl tegelijkertijd de woonstandaard wordt verbeterd; 

- Dat het realiseren van meer betaalbare woningen 

goed is voor de economie van Sint Maarten. 

De woningbehoefte voor de periode tot 2020 is in beeld 

gebracht. Geëxtrapoleerd naar de planperiode van dit 

ontwikkelingsplan (10 jaar), komt die behoefte neer op 

circa 7.000 woningen voor heel Sint Maarten. Met deze 

woningen wordt dan voorzien in: 

- Nieuwbouw voor de autonome groei; 

- Nieuwbouw voor de onzichtbare woningbehoefte (bij-

voorbeeld jongvolwassenen die langer bij hun ouders  

blijven wonen dan ze eigenlijk willen);  

- Vervanging van woningen van onvoldoende kwaliteit. 

De ruimte die in het totaal van de ontwikkelingsplannen 

wordt geboden voor woningbouw, biedt meer dan vol-

doende ruimte voor deze woningbehoefte. 

 

Mix van woningen en woningtypen 

Dutch Quarter bestaat uit een menging van verschillende 

woongebieden, variërend van grote woningen in Union 

Farm, tot moderne appartementengebouwen in Belvedè-

re, en de kleine huizen aan een van de vele onverharde 

zijstraten van de A.T. Illidge Road. Vooral bij de laatste 

bevinden zich weinig tot geen voorzieningen. De rijke va-

riatie van woonmilieus op Sint Maarten is op zich positief, 

al is het contrast soms groot. Hieronder worden twee fo-

to’s gegeven van uiteenlopende woningtypes.  
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Uitgangspunt voor de toekomst is om de woonomstandig-

heden in Dutch Quarter, daar waar dat van toepassing is, 

te verbeteren. Deze paragraaf gaat verder in op de wijzen 

waarop dit wordt gerealiseerd. De geplande woningen in 

het gebied Bethlehem zijn in de vorige paragraaf al kort 

aan de orde gekomen.  

 

 

 

 

Foto: Aaneengesloten en gestapelde woningen aan de Amsterdam 

Road 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Grote vrijstaande huizen in Union Farm 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9a: Artist impression inrichting Bethlehem (Bron: Canin As-

sociates) 
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Figuur 9b: Mogelijke detailinrichting cricketstadium en omgeving 

(Bron: Bred N.V.) 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf  

Veel mensen hebben een klein bedrijfje in of aan hun wo-

ning. In het ontwikkelingsplan is deze mogelijkheid voor 

iedere woning opgenomen. Voorwaarde is dat de bedrijfs-

activiteiten wat aard, omvang en uitstraling betreft zodanig 

zijn dat de activiteiten in de woning, en met behoud van 

de woonfunctie ter plaatse, kunnen worden uitgeoefend. 

Ook mag de omgeving geen overlast ondervinden (wat 

betreft geluid, licht, geur, parkeeroverlast en dergelijke). 

Bedrijfsactiviteiten zoals autogarages zijn niet toegestaan 

in de reguliere woongebieden.  

 

Kleinschalige bedrijvigheid 

In een relatief smalle strook langs een deel van de A.T. 

Illidge Road zijn kleinschalige bedrijfjes wel toegestaan. 

Het gaat hier om bedrijfstypen zoals we die daar nu reeds 

aantreffen. Via het ontwikkelingsplan is geregeld dat hier 

geen zwaarder soort bedrijven kunnen komen.  
 

Grens tussen Groen en Wonen 
In deze paragraaf wordt uiteen gezet welke uitgangspun-
ten worden gehanteerd bij het bepalen van de precieze 
grens tussen ‘Natuur’ en ‘Wonen’. 

Wonen 

Gebieden die in ieder geval als ‘Wonen’ zijn bestemd, zijn: 

- Bestaande woongebieden; 

- Gebieden die als ‘residential’ in planning permits zijn 

aangewezen (zie figuur 10); 

- Gebieden die als woondoeleinden in erfpacht zijn uit-

gegeven.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 10: Overzicht ‘planning permits’ binnen het plangebied 
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Natuur 
Gebieden die in ieder geval als ‘Natuur’ zijn bestemd, zijn:  

- Conform de Hillsides Policy: 

- Gebieden binnen 50 m van de top of heuvelrug 

van belangrijke toppen en heuvelruggen; 

- Gebieden die steiler zijn dan 40˚. 

- En alle gebieden die in planning permits als ‘conserva-

tion area’ waren aangewezen (zie figuur 11). 

 

 Undeveloped Area 

Een groot deel van het gebied, namelijk Bethlehem, is op 

kaart 10 nog als ‘undeveloped’ weergegeven. Dit gebied 

heeft inmiddels gestalte gekregen in de plannen zoals die 

reeds zijn toegelicht in de voorgaande paragraven.  

 

 Bij tegenstrijdigheden 

In gevallen waarbij er ontwikkelrechten zijn in gebieden 

die conform bovenstaande uitgangspunten als natuur 

zouden moeten worden bestemd, dan worden de ontwik-

kelrechten positief bestemd. Hiermee wordt zoveel moge-

lijk tegemoet gekomen aan de rechten van de burgers. 
 

Overige gebieden 
Voor een groot aantal gebieden geldt dat deze weliswaar 
‘groen’ zijn, maar noch conform de Hillsides Policy als 
‘Natuur’ bestemd hoeven te worden (omdat ze buiten de 
daarvoor geldende criteria vallen), noch dat er ook be-
staande bebouwing of bestaande ontwikkelrechten aan-
wezig zijn. Als dit grote aaneengesloten gebieden betreft, 
grenzend aan andere reeds bestaande groene gebieden, 
dan is ervoor gekozen om deze gebieden te bestemmen 
als ‘ Natuur’ .  

 
Echter, het conform de huidige situatie bestemmen van 
alle bestaande groengebieden als ‘Natuur’ is niet wense-
lijk als het versnipperde gebieden zijn, die al verweven zijn 
met woonfuncties, waardoor er feitelijk al geen sprake 
meer is van een eenduidig landschappelijk beeld. Dit zou 
immers een versnipperde situatie opleveren, en biedt wei-
nig ruimte voor extra woningen.  
Alles als ‘Wonen’ bestemmen, schiet echter ook z’n doel 
voorbij. Immers, de behoefte aan bouwgrond voor de ko-
mende tien jaar is waarschijnlijk niet zo groot (en dan 
wordt de vraag hoeveel bevolkingsgroei het land wil / kan 
faciliteren nog buiten beschouwing gelaten), en verdient 
wat landschap, natuur en waterhuishouding betreft ook 
niet de voorkeur. 
Voor deze resterende gebieden dient zo objectief mogelijk 
te worden bepaald tot waar het groen, danwel tot waar het 
wonen loopt.  
  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

De grens tussen groen en wonen wordt op de volgende 
manier bepaald:  

- Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het 

bestaande bebouwingsbeeld, op ‘buurtniveau’. Dit 

wordt gedaan door een hoogtelijn als grens tussen 

woondoeleinden en natuur te kiezen, die het dichtst in 

de buurt komt bij de hoogst gelegen grenzen van de 

bestaande bebouwing; 

- De grens tussen groen en wonen (de aan te houden 

hoogtelijn) kan veranderen als er een duidelijke  

overgang is in het bestaande bebouwingsbeeld, of 

omdat er gebieden sowieso als wonen bestemd moe-

ten worden omdat er een bestaand recht gevestigd is 

(zie hiervoor); 

- Daarnaast is het zo dat als er hoger op de heuvel een 

wonen-planning permit is afgegeven, het lager gele-

gen gebied ook een woonfunctie krijgt.  

 

In figuur 11 is weergegeven hoe een en ander uitpakt voor 

het plangebied. In oranje is het gebied aangegeven dat 

bebouwd is. In rose de gebieden waarvoor stedelijke 

‘planning permits’ zijn afgegeven, of waar bouwen op de 

groene heuvelranden toegestaan is. Naar schatting biedt 

het rose gebied voldoende ruimte om het aantal woningen 

en daarmee de bevolking met 30 tot 50% te kunnen laten 

groeien in de komende 10 jaar. Er is dus meer dan 

voldoende bouwruimte aanwezig binnen het plangebied. 

Deze constatering is onder andere aanleiding om de 

bestaande groene hellingen die aansluiten op deelgebied 

Hillsdie Conservation Areas aan te wijzen als ‘natuur’. 

Deze gebieden zijn aangegeven met groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Wonen en groen binnen het plangebied 
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Betaalbare woningen 

Op Sint Maarten is behoefte aan betaalbare woningen. 

Een deel van Dutch Quarter is zeer geschikt om dergelijke 

woningen op te nemen. Er is ruimte voor, zie ook figuur 

11, er is relatief vlak terrein beschikbaar en er zijn vol-

doende publieke voorzieningen in de nabije omgeving 

aanwezig danwel gepland.  

 

Kwaliteit openbare ruimte 

De kwaliteit van de openbare ruimte in Dutch Quarter laat 

plaatselijk te wensen over vanwege het verkeer, en de 

soms rommelige openbare ruimte. Dit is bijvoorbeeld het 

geval op de helling van Mount William Hill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is weinig openbaar groen van enige omvang beschik-

baar (er is wel groen, maar dat is niet openbaar), er zijn 

weinig speel- en/of sportplaatsen, de wegen zijn soms te 

smal, vaak zonder trottoirs, en zijn van matige tot slechte 

kwaliteit. Concrete verbeteringsplannen voor de leefbaar-

heid en de kwaliteit van de openbare ruimte behoren niet 

tot de scope van het ontwikkelingsplan. Het ontwikke-

lingsplan staat de realisatie van dergelijke plannen wel 

toe. 
 
 
Foto’s: Referentiebeelden voor openbare ruimte binnen en nabij het 
plangebied: Links: Rustige recreatieplek in Dutch Quarter 
Rechts:  Speeltuintje in Belvedere 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

3.5 Kleinschalige landbouw 

Belangrijkste aandachtspunten 

- Beschikbare ruimte; 

- Kritische succesfactoren. 

 

Eigen groente en fruit 

Momenteel wordt nagenoeg in de gehele voedselvoorzie-

ning (zowel vers als houdbaar) op Sint Maarten voorzien 

via import. Technisch gezien is landbouw op Sint Maarten 

mogelijk. Gezien de resterende ruimte zal dat dan niet op 

grote schaal zijn, maar men zou er wel deels mee in eigen 

behoefte kunnen voorzien. Ook een aantal hotels en res-

taurants zou er gebruik van kunnen maken, om zich er-

mee te differentiëren ten opzichte van andere restaurants.  

 

Beschikbare ruimte 

Het straatbeeld op Sint Maarten wordt niet alleen bepaald 

door de veelkleurige bebouwing in veel variëteit, het wordt 

ook bepaald door de vele grotere en kleine lege kavels 

tussen die bebouwing. Een enkele keer wordt die ruimte 

gebruikt voor recreatie, het overheersende beeld is echter 

dat van een braakliggend perceel, dat niet positief bij-

draagt aan het straatbeeld. Een deel hiervan wordt ver-

oorzaakt doordat het jaren kan duren voordat erven het 

eens worden over hoe om te gaan met een onverdeelde 

boedel. 

Ongeacht de oorzaak is de conclusie dat binnen het ste-

delijk gebied van Sint Maarten, en ook binnen het plange-

bied Dutch Quarter, nog veel ontwikkelruimte beschikbaar 

is. Naast de mogelijkheid om hier te bouwen, kan hier ook 

een groenere invulling komen, bijvoorbeeld in de vorm van 

kleinschalige landbouw, zoals volkstuintjes. Zie figuur 12 

ter illustratie. 

Een goed inpasbaar initiatief op Sint Maarten zelf is het 

initiatief van het Aquaponics systems, een duurzame vis-

kwekerij. 

 

Burgerinitiatief met hulp van de overheid 

In het rapport ‘Economic Diversification Study’ (2006) is 

aangegeven dat om dit idee te laten slagen, navolgende 

zaken noodzakelijk zijn: politieke steun, aandacht ervoor 

op scholen en universiteiten (zowel in de agrarische sec-

tor als de culinaire), ruimte beschikbaar stellen, en voor-

beeldlocaties organiseren. 

Als zoekruimte voor de kleinschalige landbouw wordt on-

der andere gedacht aan gebruik van particuliere terreinen. 

De eigenaar of eigenaren zouden die beschikbaar kunnen 

stellen, voor (eventueel tijdelijk) gemeenschappelijke ge-

bruik.  

Compensatie hiervoor kan op verschillende manieren 

plaatsvinden; de beste oplossing hangt af van de specifie-

ke situatie. De overheid kan bijvoorbeeld praktische hulp 

bieden in de vorm van het egaliseren van het perceel, het 

verstrekken van zaden, en het plaatsen of beschikbaar 

stellen van hekken.  

Daarnaast kan de overheid helpen bij de organisatie van 

het opzetten van dit initiatief.  
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Figuur 12: Artist Impression van volkstuintjes in een woonwijk 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

De overheid kan regelingen treffen met de grondeigena-

ren, en kan helpen de buurt te organiseren. Continuïteit is 

hierin van groot belang; het moet niet blijven bij een eerste 

gesprek, maar er moet worden doorgepakt. Concrete uit-

voeringsplannen behoren echter niet tot de scope van een 

ontwikkelingsplan.  
Continuïteit betekent niet perse dat een perceel de ko-
mende decennia als volkstuin moet worden gebruikt; de 
volkstuintjes kunnen prima na een paar jaar naar een an-
dere locatie verplaatst worden, als de eigenaar de grond 
bijvoorbeeld wil bebouwen. 
  

Veeteelt of landbouw 

De laatste tijd ontstaan er ook initiatieven voor permanen-

te (en niet per se heel kleinschalige) ontwikkelingen op 

gebied van veeteelt en landbouw. Binnen het plangebied 

kunnen dergelijke bedrijven ook een plaats krijgen, mits 

daarvoor ruimte bestaat. Er mag daarnaast geen oneven-

redige aantasting plaatsvindt van het woon- en leefklimaat 

van de aangrenzende gronden.  
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Foto: Zicht op de groene heuvels ten westen van Dutch Quarter 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

3.6 Natuur, Landschap en Water 

Belangrijkste aandachtspunten 

- De groene hellingen rond Dutch Quarter; 

- Voorzieningen van algemeen nut; 

- Afwatering en overstromingsrisico. 

 

De groene hellingen 

Samen met de zee en de stranden bepalen de groene 

heuvels het landschappelijke karakter van Sint Maarten. 

Dit karakter is van vitaal economisch belang omdat het de 

toeristische aantrekkelijkheid van het eiland bepaalt 
8
. Be-

scherming van dit karakter is daarom mede bepalend voor 

de welvaart op Sint Maarten. In het deelgebied ‘Hillside 

Conservation Areas’ wordt de bescherming van de groene 

heuveltoppen geregeld. Maar, ook de groene hellingen in 

de andere deelgebieden, waaronder die in Dutch Quarter, 

dragen bij aan het landschappelijke karakter van Sint 

Maarten. De groene hellingen van Dutch Quarter bepalen 

mede het beeld van Sint Maarten, gezien vanaf de toeris-

tische stranden in het zuiden en vanaf de zee ten zuiden 

van Sint Maarten, de vaarroute van de cruiseschepen. 

Daarom is het blijvend handhaven van het groene karak-

ter van deze hellingen wenselijk. Dat geldt op kleinere 

schaal ook voor de groene bergkam tussen Dutch Quarter 

en Middle Region. 

 

                                                   
8
 Bron: St. Maarten Tourism Master Plan – Tourmap, Tourism & 

Transport Consult, 29 juli 2005 

Voor de natuur zijn de groene heuveltoppen en hellingen 

eveneens van groot belang. Dutch Quarter wordt deels 

omarmd door hellingen, die tezamen met de ongerepte 

heuvelgebieden op het Franse Saint Martin, één geheel 

vormen, waar de natuur nog een hoofdrol speelt. Verder 

voorkomt vegetatie erosie op de hellingen, onderhoudt het 

het microklimaat, zorgt het voor genetische diversiteit, en 

helpt het water vasthouden voor Sint Maarten (zie ook de 

paragrafen hieronder) (Nature Stichting Sint Maarten, 

2009). 

 

Voorzieningen van algemeen nut 

In de natuurgebieden zijn op sommige plaatsen voorzie-

ningen van algemeen nut aanwezig. Het gaat bijvoorbeeld 

om zendmasten en waterreservoirs. Ook in de toekomst 

zal het mogelijk zijn om dergelijke voorzieningen te plaat-

sen. Wel moet rekening worden gehouden met de eisen 

die worden gesteld. Deze kunnen worden gesteld vanwe-

ge de landschappelijke en natuurlijke situatie, de ontslui-

ting en verkeersveiligheid, de luchtvaart en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Figuur13: Inventarisaties UNESCO-IHE Belle Plaine (2010): Gebie-
den met overstromingsrisico bij extreme regenval (150mm/uur), 
zoals zich in 2005 heeft voorgedaan 

 

Afwatering en overstromingsrisico 
Tijdens hevige regenval wordt duidelijk dat in Dutch Quar-
ter de afwatering niet optimaal functioneert. Het regenwa-
ter uit de heuvels, van daken en straten stroomt naar be-
neden, veroorzaakt erosie van de hellingen en verzamelt 
zich in lage delen, waardoor die –tot voor kort- onder wa-
ter kwamen te staan. 

De schade is bij extreme regenval aanzienlijk, vooral in 

het noordelijke deel. Zie ook figuur 13. Ruimte voor water-

retentie is voorzien in het gebied van Bethlehem, en aan 

de Franse kant zijn ook retentievoorzieningen gepland, 

om de wijk Quater D’orleans te beschermen. Langs de 

Illidge Road is recent grotendeels een afwateringsgoot 

aangelegd, die langs Belvedere naar het lagergelegen 

Franse deel loopt. 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

 
 
Figuur 14: De bestaande ‘natural gutters’, die nu deels door be-
bouwd gebied gaan 

Voor het ontwikkelingsplan Dutch Quarter is de water-

huishouding als volgt georganiseerd:  

- De overstromingsgevoelige gebieden, horend bij een 

situatie die zich gemiddeld eens per 100 jaar voor-

doet, zijn op de plankaart als zodanig weergegeven. 

Tevens is daarbinnen aangegeven op welke hoogte 

zich minimaal de bewoonde ruimten van huizen moe-

ten bevinden. In geval van een plotse overstroming, is 

op deze manier de veiligheid niet in het geding.  

- De ‘natural gutters’ zijn op de plankaart weergegeven, 

indien deze nog niet in beton zijn uitgevoerd (en on-

derdeel van de infrastructuur uitmaken) (zie ook figuur 

15 voor de ligging van de ‘gutters’). In het stedelijk ge-

bied heeft de ruimtereservering een breedte van 10 m, 

omdat de speelruimte waarbinnen de goot loopt hier 

veelal kleiner is, door de omliggende bebouwing. In 

het nog onbebouwde gebied heeft de ruimtereserve-

ring een breedte van 30 m, hier is immers nog meer 

ruimte beschikbaar om de goot optimaal in te passen. 

De goten zijn als dubbelbestemming voor waterhuis-

houding op de kaart gezet. Dit betekent dat binnen de 

betreffende zones alleen mag worden gebouwd mits is 

aangetoond dat de watering niet in het geding is. 

- Waterretentie Bethlehem: in de oosthoek van Bethle-

hem, in de buurt van de grens, wordt op de kaart een 

gebied aangeduid met de dubbelbestemming ten be-

hoeve van de waterhuishouding. Deze locatie is door  

UNESCO IHE (2010) aangewezen als een goede lo-

catie voor waterretentie, en is reeds in het ontwerp 

voor de ontwikkeling van het gebied opgenomen (zie 

figuur 9a). 
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- Open afwateringskanalen, zoals de watergangen die 

in Belvedere, zijn alleen voor water bestemd. Bebou-

wing van dit gebied wordt hiermee ook voor de toe-

komst voorkomen. 

- Binnen de bestemmingen ‘Wonen – Uit te werken’ en 

‘Centrum – Uit te werken’ zijn tevens regels opgeno-

men omtrent de waterhuishouding; zie paragraaf 

4.3.12 en 13 van het volgende hoofdstuk voor een ge-

detailleerde toelichting op dit onderdeel. 

 

Duurzame energie 

De overheid van Sint Maarten streeft ernaar in de toe-

komst minder afhankelijk te zijn van olie- en gasimport, en 

meer gebruik te maken van duurzame energiebronnen
9
.. 

Op het eiland zijn die bijvoorbeeld voorhanden in de vorm 

van zonne- en windenergie.  

Wanneer grootschalig toegepast, hebben windturbines en 

zonnecollectoren al gauw flinke consequenties voor hun 

omgeving. Daarom wordt (voorlopig) gestreefd naar laag-

drempelige kleinschalige en praktische toepassingen: op 

perceelniveau.  

Het plaatsen van ‘wokkelvormige’ windturbines met een 

maximale hoogte van 12 m (boomtop) kan op eigen ter-

rein plaatsvinden, mits minimaal 10 m uit de erfgrens ge-

plaatst.  

Zonnecollectoren kunnen op gebouwen worden geplaatst. 

 

 

                                                   
9
 Bron: National Energy Policy Country of Sint Maarten, Min-

istries of VROMI and TEZVT, 2014  

 

Foto: Voorbeeld kleinschalige windenergieopwekking 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

3.7 Cultuurhistorie en Archeologie 

Cultuurhistorische elementen  

De geschiedenis van het eiland is mede bepalend voor de 

identiteit en cultuur van Sint Maarten. Door de snelle be-

bouwing van het eiland de laatste decennia, ontstaat het 

gevaar dat het cultuurhistorisch erfgoed en historische 

gebouwen verdwijnen. Om dat te voorkomen, heeft de 

overheid van Sint Maarten beleid ontwikkeld ter bescher-

ming van deze waarden 
10

. Het beleid richt zich op “tast-

bare, roerende of onroerende zaken, die tenminste 50 jaar 

geleden door mensenhand zijn vervaardigd, en die van 

algemeen belang worden geacht vanwege hun schoon-

heid, kunstwaarde, de betekenis voor de wetenschap, de 

geschiedenis van het land of de volkenkundige waarde”. 

Het betreft monumentale panden in de oude dorpen 

Simpson Bay Village en Philipsburg, forten, plantages en 

landhuizen, industriële monumenten, enkele woonhuizen 

in het buitengebied, begraafplaatsen, waterputten en ‘dry 

walls’. Of iets een beschermd monument wordt, hangt af 

van de cultuurhistorische waarde, de gaafheid, en de 

zeldzaamheid. De feitelijke bescherming van de monu-

menten wordt geregeld via de Monumentenverordening. 

De monumenten worden in het ontwikkelingsplan voor de 

duidelijkheid op de plankaart aangegeven. Zie ook figuur 

15.  

 

                                                   
10

 Meerjaren Monumentenbeleidsplan Sint Maarten (PREAM Con-

sultants / Architect, juli 2009) 

 

 Plantages van Sint Maarten 

Door de eeuwen heen heeft zich een plantagecultuur ont-

wikkeld op Sint Maarten, waarbij vooral tabak, katoen en 

suikerriet werden verbouwd. Bij de suikerrietplantages 

hoorden, als gevolg van het productieproces van rietsuiker 

ter plaatse, industriële elementen, die nog steeds (deels) 

kunnen worden teruggevonden. Negen plantages zijn tot 

beschermd archeologisch monument verklaard. Van twee 

daarvan vinden we nog delen binnen dit plangebied: 

- Union Farm; 

- Bethlehem Estate. 

 

Union Farm 

Van de Union Farm resteert nog het plantagehuis uit de 

17e eeuw. Dit is waarschijnlijk een van de oudste gebou-

wen op het eiland. Het pand beslaat twee verdiepingen, 

en is gebouwd van natuursteen. Het is deels gerestau-

reerd, enn verkeerd in goede staat. Het huis is particulier 

bezit. Union Farm is een van de vijf plantages op Sint 

Maarten die in aanmerking komen voor restauratie, omdat 

het voormalige woonhuis intact is, en de omgeving land-

schappelijk relatief intact. 
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Figuur 15: Cultuurhistorisch en archeologische 
belangrijke locaties en elementen binnen Dutch 
Quarter. Bron: Kaart Ministry VROMI – Sint 
Maarten Archaeological Center / Bureau Monu-
menten & Archeologie gemeente Amsterdam  

  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Bethlehem Estate 

De ruïnes van de plantagecomplex Bethlehem bevinden 

zich ook op particulier terrein, en zijn met name van be-

lang voor historisch-archeologisch onderzoek. Het is de 

bedoeling dat de restanten van de Bethlehem-plantage in 

de toekomst deel zullen uitmaken van een parkachtig ge-

bied, als onderdeel van de plannen voor ontwikkeling van 

de Bethelhem Estate (zie figuur 8). 

 

Behoud door ontwikkeling 

In het ontwikkelingsplan wordt het principe van ‘behoud 

door ontwikkeling’ gehanteerd. Dit betekent dat in het 

ontwikkelingsplan nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de 

monumenten mogelijk worden gemaakt. Reden daarvoor 

is dat dat soms nodig is om het monument te kunnen on-

derhouden (daar zijn immers revenuen voor nodig). ‘Be-

houd door ontwikkeling’ noemen we dat principe. Ui-

teraard dient het gebruik wel dusdanig zorgvuldig te wor-

den gekozen, dat de structuur en kwaliteit van het monu-

ment niet in het geding is. Een goed voorbeeld van dit 

principe is het zo veel mogelijk tentoonstellen, consolide-

ren en zo mogelijk restaureren van de restanten van de 

Bethlehem-plantage, als onderdeel van een recreatief 

parkachtig gebied met bijvoorbeeld ook een restaurant-

functie. Ook voor het Union Farm gebied wordt een derge-

lijke aanpak beoogd.  

 
 Archeologische waarden 
Als gevolg van het reeds eeuwenoude gebruik van het 
plangebied, bevinden zich in de ondergrond (van het land 
en de zee) archeologische resten. Waar hogere klassen 

zich het konden veroorloven met duurzame materialen te 
bouwen, zodat we die her en der nog steeds kunnen zien 
in de vorm van de monumenten, gaat dat niet op voor de 
minderbedeelden. Voor kennis over het leven van deze 
laatste groep, zijn we grotendeels afhankelijk van archeo-
logische bronnen. Deze bronnen zijn kwetsbaar, en de 
geringste verstoring ervan kan de vindplaats waardeloos 
maken voor interpretatie. Bescherming ervan tegen graaf- 
en bouwwerkzaamheden is derhalve van groot belang. 
Daarom dient voorafgaand daaraan eerst archeologisch 
onderzoek plaatsvinden, voor locaties waar dergelijke res-
ten verwacht worden. Het noodzakelijke onderzoek begint 
met een voortoets, en overleg met VROMI. Afhankelijk 
van de uitkomst daarvan dient mogelijk aanvullend onder-
zoek plaats te vinden.  
De betreffende locaties zijn geïnventariseerd door VROMI, 
SIMARC en BAM op basis van de topografische kaart uit 
1919 van Werbata. Op de plankaart van het ontwikke-
lingsplan hebben deze gebieden een dubbelbestemming 
‘Waarde – Archeologie’ gekregen.  
Dit beleid is in overeenstemming met het ‘Verdrag van Mal-

ta’, in 1998 ondertekend door de Nederlandse Antillen. De 
essentie van dit verdrag is tweeledig: 
- Het streven naar behoud en bescherming van archeo-

logische waarden; 
- De invoering van het principe dat de initiatiefnemer de 

kosten voor de archeologische werkzaamheden be-
taalt. 
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Foto’s van de ruïne van het voormalige plantagehuis Bethlehem 
(Bron: SIMARC, Vromi) 
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4 DEEL I D: TOELICHTING OP DE VOORSCHRIFTEN 

4.1 Inleiding 

Juridische deel van het ontwikkelingsplan 

De voorschriften vormen, samen met de plankaart en de 

bijlagen, het juridisch bindende deel van het ontwikke-

lingsplan. De juridische tekst van de voorschriften vindt u 

in deel II A: Voorschriften. De toelichting op deze voor-

schriften wordt in dit hoofdstuk gegeven: waarom zijn de-

ze voorschriften gekozen, waarom is wat, en op welke 

wijze, daarin geregeld.  

 

 Indeling van de voorschriften 

Voor de voorschriften wordt onderscheid gemaakt naar: 

- Inleidende voorschriften; 

- Bestemmingsvoorschriften; 

- Algemene voorschriften; 

- Overgangs- en Slotvoorschriften. 

 

SVBP 2012 als basis 

De voorschriften voor het land Sint Maarten zijn gestoeld 

op de in Nederland toegepaste Standaard Vergelijkbare 

BestemmingsPlannen SVBP 2012. De Standaard Verge-

lijkbare Bestemmingsplannen bevat de normen die van 

toepassing zijn op de vormgeving en inrichting van be-

stemmingsplannen, inpassingsplannen en rijksbestem-

mingsplannen. Het doel ervan is om deze plannen op ver-

gelijkbare wijze op te bouwen en weer te geven, hetgeen 

de eenduidigheid en leesbaarheid ten goede komt. Voor 

de ontwikkelingsplannen voor Sint Maarten is die syste-

matiek waar mogelijk en wenselijk aangehouden, doch 

waar nodig of gewenst gezien de lokale situatie ervan af-

geweken.  

 

4.2 Inleidende voorschriften 

In de inleidende voorschriften wordt ingegaan op: 

- Artikel 1: ‘Begrippen’: in dit artikel worden de in het 

ontwikkelingsplan voorkomende begrippen beschre-

ven die voor de uitleg en de leesbaarheid van het plan 

van belang zijn; 

-  Artikel 2: ‘Wijze van meten’: hierin wordt uitgelegd 

hoe hoogte- en andere maten gemeten moeten wor-

den.  

 

4.3 Bestemmingsvoorschriften 

4.3.1 Algemeen 

Bestaande situaties 

In het ontwikkelingsplan is het uitgangspunt om situaties 

die bestaan op het moment van de terinzagelegging van 

ontwerp-ontwikkelingsplan, maar afwijken van de voor-

schriften in het ontwikkelingsplan, te respecteren. Hiertoe 

is in het ontwikkelingsplan een zogenaamde ‘bestaande 

gevallenregeling’ opgenomen voor bestaande bouwwer-

ken en bestaand gebruik. 

Deze regeling houdt in dat bestaande bouwwerken die 

afwijken van de voorschriften in het ontwikkelingsplan, zijn 

toegestaan en mogen worden herbouwd en veranderd, 
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mits de bestaande afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot.  

Onder een bestaand bouwwerk moet worden verstaan:  

- Een bouwwerk dat op grond van een onherroepelijke 

vergunning bestond ten tijde van de terinzagelegging 

van het ontwerp-ontwikkelingsplan; 

- Een bouwwerk dat ten tijde van de terinzagelegging 

van het ontwerp-ontwikkelingsplan op grond van een 

onherroepelijke vergunning kan worden gebouwd; 

- Een bouwwerk waarvan de aanvraag is ingediend 

voor de terinzagelegging van het ontwerp-

ontwikkelingsplan en dat tevens kan worden gebouwd 

op grond van een onherroepelijke vergunning; 

Onder bestaand gebruik moet worden verstaan: 

- Gebruik van grond en opstallen dat bestaat ten tijde 

van de terinzagelegging van het ontwerp-

ontwikkelingsplan. 

Voor het bestaande gebruik betekent de bestaande geval-

lenregeling dat het gebruik dat afwijkt van het in het ont-

wikkelingsplan toegestane gebruik mag worden voortge-

zet. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebouw op het 

moment van de terinzagelegging van het ontwerp-

ontwikkelingsplan in gebruik is als horecabedrijf van cate-

gorie 2, maar in de voorschriften van het ontwikkelings-

plan slechts een horecabedrijf van categorie 1 is toege-

staan. Het horecabedrijf van categorie 2 blijft dan toege-

staan.  

 

 

 

 

Volkstuintjes stimuleren 

De overheid wil het gebruik als moestuin van (tijdelijk) 

leegstaande percelen stimuleren, door dit gebruik in veel 

bestemmingen mogelijk te maken. Te allen tijde kan de 

oorspronkelijke of hoofdbestemming van het perceel weer 

worden gerealiseerd. De bestemmingen waarbinnen de 

volkstuintjes kunnen worden gerealiseerd, zijn: Centrum, 

Gemengd, Park, Maatschappelijk, Sport en de drie woon-

bestemmingen. 

 

Beperkingen bouwhoogte en bebouwingspercen-

tage 

Binnen de navolgende bestemming waarbinnen bouwen 

mogelijk wordt gemaakt, gelden beperkingen ten aanzien 

van de bouwhoogte en het bebouwingspercentage per 

kavel. Deze zijn op de plankaart weergegeven.  

De beperkingen zijn opgelegd om te voorkomen dat hoger 

of met een hogere dichtheid wordt gebouwd, dan wense-

lijk is. ‘Wenselijk’ op gebied van ruimtelijke aspecten, 

luchtvaartveiligheid, verkeerskundig (het omliggende we-

genpatroon moet het verkeer goed kunnen afhandelen), 

de parkeerbehoefte of programmatisch.  

De principes die daarbij zijn gehanteerd zijn: 

- Ruimte laten voor enige verdichting, in verband met 

efficiënt ruimtegebruik. Dit kan betekenen dat de 

hoogte wat kan toenemen, of dat het bebouwd opper-

vlak wat kan toenemen. Daarbij is tevens rekening 

gehouden met de beoogde sfeer in een bepaald ge-

bied (meer of minder stedelijk), en met de verkeers-

aantrekkende werking (een hogere dichtheid betekent 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

immers een grotere verkeersaantrekkende werking, 

en een hogere parkeerdruk); 

- Stimuleren van ruimtelijke accenten of belangrijke lo-

caties (knooppunten van infrastructuur bijvoorbeeld).  

 

Positie gebouw op kavel 

Om te voorkomen dat een gebouw te dicht bij de straat, of 

te dicht bij de kavelgrens met de buren wordt geplaatst, 

zijn minimale maten opgenomen tussen het gebouw en de 

kavelgrenzen (respectievelijk 5 m tot de voorste, en 3 m 

tot de overige kavelgrenzen).  

Ook om een bepaalde afstand te creëren tussen de ge-

bouwen onderling (in verband met bijvoorbeeld overlast 

en het gevaar van brandoverslag danwel blusmogelijkhe-

den, voldoende ventilatie, en zonlichtinval) is ook een mi-

nimale maat (5 m) aangegeven tussen de gebouwen on-

derling. Dit geldt voor de meeste bestemmingen. 

De gebieden binnen de bestemming ‘Centrum’ zijn reeds 

dusdanig dicht bebouwd’, dat er in het geval van een blin-

de muur standaard tot aan de zijdelingse erfgrens mag 

worden gebouwd. Hetzelfde geldt voor de achtererfgrens. 

 

Alfabetisch volgorde 

De bestemmingsvoorschriften worden hierna in alfabeti-

sche volgorde besproken. 

 

4.3.2 Artikel 3 Centrum 

Grote mix aan functies in Bethlehem 

De bestemming ‘Centrum’ geldt overwegend voor een 

groot deel van de ontwikkeling van Bethlehem. In dit ge-

bied is een grote mix aan functies gepland. Het betreft 

veelal winkels / detailhandel, restaurants, kantoortjes en 

wonen. De bedrijven die zich in dit gebied mogen vesti-

gen, zijn bedrijven behorend tot de bij de voorschriften 

behorende Bedrijvenlijst 1 (zie Bijlage 1 van de voorschrif-

ten).  

 

Vrijstellingsmogelijkheid 

Mocht een bedrijf niet op deze lijst voorkomen, maar wat 

milieueffecten betreft wel passen bij de wel-genoemde 

bedrijven, dan kan dat bedrijf, via een vrijstellingsprocedu-

re, alsnog toch worden gevestigd. Ook is een bedrijf uit 

een hogere milieucategorie onder voorwaarden toege-

staan. Hiervoor dient eveneens een vrijstellingsprocedure 

te worden doorlopen. 

 

4.3.3 Artikel 4: Centrum – Uit te werken 

De bestemming ‘Centrum - Uit te werken’ geldt voor een 

gedeelte van het Union Farm –gebied, en voor het Middle 

Bethlehem gebied. Voor deze gebieden bevindt de plan-

vorming zich nog in een ontwikkelingsfase, en is het wen-

selijk dat er extra eisen gesteld kunnen worden aan de 

inrichting van deze gebieden.  

Om extra vat te hebben over de exacte inrichting van de 

gebieden, wordt gewerkt met een zogenaamde ‘Uitwer-

king’: er moet eerst een uitwerkingsplan worden inge-

diend, dat de voorgeschreven procedure moet doorlopen, 

voordat tot realisatie kan worden overgegaan. 
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4.3.4 Artikel 5 Gemengd 

Dit artikel is een combinatie van de bestemmingen ‘Cen-

trum’ en ‘Sport - Stadion’. Voor deze combinatie is geko-

zen gezien de plannen in voorbereiding. Hierin zijn ideeën 

opgenomen voor een stadion, als onderdeel van de ont-

wikkeling van het gebied Bethlehem.  

Mocht deze ontwikkeling onverhoopt niet doorgaan, of niet 

alle ruimte worden benut, dan kan de rest van het be-

stemmingsgebied voor de bredere centrumdoeleinden 

worden gebruikt. Op deze wijze zijn beide soorten functies 

mogelijk.  

 

4.3.5 Artikel 6 Groen - Park 

In het gebied Bethlehem bevinden zich twee toekomstige 

parken. In deze parkgebieden kan recreatie plaatsvinden. 

Per park is het maximum aantal gebouwen aangegeven 

op de plankaart. Tegelijkertijd wordt de maximale omvang 

van dat gebouw aangegeven in de voorschriften. Hiermee 

wordt enerzijds versnippering tegengegaan, en anderzijds 

de bouw van teveel gebouwen voorkomen. Als uitgangs-

punt is 1 gebouw / ca 1 hectare genomen. Op deze ma-

nier blijft het beoogde groene karakter van het park be-

houden. 

 

 

 

 

4.3.6 Artikel 7 Maatschappelijk 

Ondersteunende voorzieningen 

Maatschappelijke voorzieningen zijn essentieel voor goed 

functionerende gemeenschappen. Het betreft bijvoor-

beeld: een school, een buurtcentrum, gebouwen voor de 

politie, een kerk, of een begraafplaats. Binnen dit plange-

bied betreft het: 

- Drie schoollocaties, één in de buurt Zorg en Rust, en 

twee in de buurt Belvedere; 

- Een (wat grotere) kerk, eveneens in de buurt Belvede-

re. 

Binnen deze locaties zijn alleen de genoemde bestem-

mingen toegestaan.  

 

4.3.7 Artikel 8 Natuur 

Duurzame instandhouding natuurwaarden 

In verband met de waarden voor natuur, landschappelijke 

beleving en recreatie zijn in gebieden met de bestemming 

‘Natuur’ alleen functies toegestaan die niet strijdig zijn met 

duurzame instandhouding, herstel, ontwikkeling en beheer 

van de natuurwaarden. Gebruik dat is toegestaan is, is 

bijvoorbeeld extensieve recreatie (wandelen op onverhar-

de wandel- en fietspaden).  

Het betreft:  

- De oostelijke hellingen van Williams Hill; 

- De groene heuvel tussen Dutch Quarter en Middle 

Region in. 

-  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Nadere eisen Nutsvoorzieningen 

In de groene heuvels staan nutsvoorzieningen zoals 

zendmasten en watertanks. In de toekomst komen daar 

mogelijk nieuw voorzieningen bij. Aan de locatie, afmeting,  

vormgeving, ontsluiting en inpassing ervan kunnen door 

de minister nadere eisen worden gesteld. Hierbij zal wor-

den gekeken naar de landschappelijke en natuurlijke situ-

atie, de ontsluiting en verkeersveiligheid, de eisen die 

worden gesteld vanuit de luchtvaart, en de gebruiksmoge-

lijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

4.3.8 Artikel 9 Sport 

Het sportgebied van Belvedere heeft de bestemming 

‘Sport’. Hieronder vallen de sportvelden en bijbehorende  

voorzieningen zoals de tribune.  
 

4.3.9 Artikel 10 Verkeer 

Voor de wegen zijn binnen dit ontwikkelingsplan verschil-

lende systematieken gekozen, afhankelijk van de situatie 

en het soort weg. We onderscheiden: 

- De primaire / doorgaande wegen: A.T. Illidge Road 

and Bishop Hill Road; 

- De nieuwe link 6 (tracé ligt op hoofdlijnen vast); 

- Het onderliggende wegenstelsel. 

 

De primaire wegen: de hoofdinfrastructuur 

Met de hoofdinfrastructuur worden de wegen bedoeld die 

de verschillende delen van het eiland met elkaar verbin-

den, dus de grote doorgaande wegen. Deze wegen zijn 

van groot belang voor de afwikkeling van het vele en nog 

toenemende verkeer op Sint Maarten. De huidige inrich-

ting past daar niet overal even goed bij.  

Zo vindt parkeren veelal direct naast de hoofdrijbaan 

plaats, waardoor doorgaand verkeer wordt gehinderd. Om 

dit op termijn te verbeteren, is hiervoor ruimte gereser-

veerd met een breedte tot 18 m (zie figuur 16). De breedte 

wordt bepaald door de fysiek beschikbare ruimte.  

 

Nieuwe hoofdinfrastructuur: Link 6 

Aanvullend op het bestaande hoofwegennet wordt ook 

gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe wegen. Binnen 

het plangebied betreft het een deel van link 6. Het tracé 

voor deze weg is vrijwel bekend, maar enige marge bij de 

uitvoering zal nog nodig zijn. Derhalve is voor deze link op 

de plankaart een strook met een breedte van 30 m aan-

geduid met de bestemming ‘Verkeer’, aangevuld met een 

‘Wijziging’. De breedte van de weg zal waarschijnlijk circa 

12 m bedragen. De ruimte die overblijft, zal via de wijzi-

ging worden omgezet in de aangrenzende bestemming. 
  



 
 
 
 
 
 
 

   

 Dutch Quarter - 53 - Deel I - Toelichting 

  

    

Boven: Figuur 16: Mogelijk wegprofiel hoofdwegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts onder: Figuur 17: Beoogde wegprofiel secundaire wegen 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Onderliggende wegenstelsel 

Het onderliggende wegenstelsel (secundaire wegen) zijn 

de wegen die een belangrijke rol spelen (of zouden kun-

nen spelen) in de verbinding tussen of binnen de verschil-

lende wijken.  

Deze wegen zijn niet expliciet als zodanig bestemd voor 

verkeersdoeleinden. Op deze manier wordt de hoofdstruc-

tuur beschermd, maar wordt tegelijkertijd voldoende flexi-

biliteit behouden. De verkeersfunctie van deze secundaire 

wegen is gewoon mogelijk op basis van de ter plaatse 

geldende bestemming (veelal wonen).  

Wel bestaan er wensen over de breedte en inrichting van 

deze wegen. In figuur 17 is het profiel weergegeven dat 

daarbij kan horen, met daarin ruimte voor de rijbaan (twee 

richtingen) zonder parkeren, en daarnaast ruimte voor 

groen danwel langzaam verkeer. 

 

In- en uitritten 

Om de verkeersfunctie van het wegennet niet te veel te 

verstoren, worden nieuwe toegangswegen geregeld met 

een aanlegvergunning. 

 

Openbaar vervoer 

Om openbaar vervoer beter te accommoderen, is het 

noodzakelijk ruimte te reserveren voor bijvoorbeeld bus-

haltes. Deze zijn niet apart bestemd, maar maken deel uit 

van de bestemming Verkeer. Op deze manier blijft flexibel 

waar ze komen. 

 

 

 

 Flankerende wet- en regelgeving 

Wat niet in het ontwikkelingsplan wordt geregeld, maar in 

andere wet- en regelgeving, zijn zaken omtrent:  

- De maximale rijsnelheid; 

- De detailinrichting van de wegen, verlichting, orde 

grootte boom, kabels en leidingen, taludhellingen, go-

ten / sloten voor afwatering en dergelijke. 
 

4.3.10 Artikelen 11 Water  

Voor de waterhuishouding speelt het oppervlaktewater 

een grote rol. De watergang in het verlengde van het 

Franse Ravine du Quartier maakt daar een belangrijk deel 

van uit. Deze heeft dan ook de bestemming ‘Water’ ge-

kregen. 

 

4.3.11 Artikelen 12, 13 en 14 Wonen – 1, 2 en Uit te werken 

Verschillende woonmilieu’s 

Binnen het plangebied komt de woonfunctie in verschil-

lende bestemmingen voor. Deze paragraaf gaat in op de 

bestemmingen ‘Wonen – 1’,’Wonen – 2’ en ‘Wonen - Uit 

te werken’.  

 

‘Wonen’ is onderverdeeld in drie categorieën:  

- ‘Wonen – 1’: Voor de bestaande woongebieden tot de 

50 m –hoogtelijn; 

- ‘Wonen – 2’: Voor de bestaande hogergelegen woon-

gebieden; 

- ‘Wonen – Uit te werken’, voor de nieuwe te ontwikke-

len woongebieden. 
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Hierna wordt eerst ingegaan op de aspecten die voor alle 

drie woonbestemmingen hetzelfde zijn. Daarna worden de 

verschillen toegelicht. 

 

Overeenkomsten woonbestemmingen 

 

Wonen, met aan-huis-verbonden beroepen 

Binnen alle drie bestemmingen ‘Wonen’ is enige beroeps-

uitoefening toegestaan, namelijk de vorm die geen (te gro-

te) impact heeft op het woongenot: aan-huis-verbonden 

beroepen. In Artikel 1 ‘Begrippen’ is uitgelegd wat hieron-

der valt. 

 

Wonen gemengd met kleinschalige bedrijvigheid 

In het deel van het plangebied bevinden zich tussen wo-

ningen ook kleine bedrijven. Deze bedrijven zijn veelal in 

handen van de mensen die er vlak bij wonen. De twee 

functies (wonen en werken) lijken prima samen te gaan, er 

wordt niet geklaagd over overlast, de bedrijfjes zorgen 

immers voor brood op de plank. Voorwaarde is wel dat het 

echt om kleinschalige bedrijfjes gaat, zonder gevaar of 

hinder voor de omgeving. Voorbeelden zijn kleine winkel-

tjes, reparatiebedrijfjes, naaiateliertjes en dergelijke. Bijla-

ge 1 van de voorschriften is een lijst van de toegestane 

bedrijven.  

Restaurants en nachtclubs vallen hier nadrukkelijk niet 

onder; die geven immers wel overlast (vooral in de uren 

dat men rust wil in de woonwijk).  

Deze gebieden hebben de aanduiding ‘bedrijf categorie 1 

en 2 (lijst 1)’, en bevinden zich langs de A.T. Illidge Road: 

- In het zuiden van het plangebied, nabij de Middle Re-

gion Road; 

- Ter hoogte van de Zorg en Rust Road tot aan de ro-

tonde met de Bishop Hill Road, aan weerszijden van 

de A.T. Illidge Road; 

- In de strook parallel aan en ten zuiden van de Bishop 

Hill Road. 

 

Vrijstellingsmogelijkheid 

Mocht een bedrijf niet op deze lijst voorkomen, maar wat 

milieu-effecten betreft wel passen bij de wel-genoemde 

bedrijven, dan mag, via een vrijstellingsprocedure, dat be-

drijf toch worden gevestigd. Ook is een bedrijf uit een ho-

gere milieucategorie onder voorwaarden toegestaan. 

Hiervoor dient eveneens een vrijstellingsprocedure te 

worden doorlopen. 

 

 Hoogte erfscheidingen 

Vanwege de beleving van de openbare ruimte worden 

eisen gesteld aan de hoogte van erfscheidingen: 

- De erfscheiding grenzend aan de openbare ruimte 

mag maximaal 1,5 m hoog zijn; 

- De erfscheiding tussen de percelen en aan de achter-

kant in mag maximaal 2,0 m hoog zijn. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Onderscheid woonbestemmingen 

 

4.3.12 Artikel 12 Wonen – 1 

In deze gebieden geldt, naast een aantal voorwaarden die 

in de bestemming zijn beschreven, alleen een maximale 

bouwhoogte en een maximaal bebouwingspercentage; de 

minimale kavelgrootte is vrijgelaten.  

 

4.3.13 Artikel 13 en 14 ‘Wonen – 2’ en ‘Wonen – Uit te werken’ 

 Lagere dichtheid op grotere hoogte 

In deze bestemmingen wordt naast de maximale bouw-

hoogte en het maximale bebouwingspercentage ook een 

minimale kavelgrootte aangegeven.  

Daarbij moeten de kavels groter zijn, naarmate de hellin-

gen hoger gelegen zijn, en steiler zijn. Tegelijkertijd neemt 

het toegestane bebouwingspercentage af. Op deze ma-

nier wordt de dichtheid lager naarmate de gronden hoger 

liggen en steiler zijn.  

De maximale bebouwingsdichtheid hangt af van: 

- de hoogteligging van de kavel; 

- de gemiddelde hellingshoek van de kavel. 

Om te voorkomen dat toch een hogere bouwdichtheid 

wordt gerealiseerd, mag per kavel maximaal 1 gebouw 

worden gerealiseerd, met een maximaal bebouwingsop-

pervlak van 250 m
2
.  

In tabel 18 zijn de verschillende getallen weergegeven. 

Uitzonderingen worden gemaakt indien reeds onherroepe-

lijke vergunningen bestaan, dien afwijken van hetgeen in 

onderstaande tabellen word getoond. 

Voorschriften kavels tussen 50-100 m hoogte  

Gemiddeld hellingsper-

centage kavel 

0 - 10º  10 - 20º 20-30º 30-40º  

Minimale kavelgrootte 400 m² 800 m² 1.200 

m² 

 2.000 m²  

Maximale bebouwings-

percentage 

35% 30% 25% 15%  

Max. bebouwd opp. 250 m
2
  

 

Voorschriften kavels tussen 100-200 m hoogte  

Gemiddelde helling-

spercentage kavel 

0 - 10º  10 - 20º 20-30º 30-40º  

Minimale kavelgrootte 800 m
2 

1.200 

m
2 

2.000 

m
2 

 3.000 m²  

Maximale bebouwings-

percentage 

30% 25% 15% 10%  

Max. bebouwd opp. 250 m
2
  

 

Voorschriften kavels > 200 m hoogte  

Gemiddelde hellings-

percentage kavel 

0 - 10º  10 - 20º 20-30º 30-40º  

Minimale kavelgrootte 1.200 m2 2.000 

m2 

2.500 

m2 

 3.500 m²  

Maximale bebou-

wingspercentage 

25% 15% 10% 7,5%  

Max. bebouwd opp. 250 m
2
  

 

Tabel18: Overzicht kavelgrootte en bebouwd oppervlak per hoogte-

ligging kavel 
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Bepalen bouwhoogte op hellingen  

Waar de gronden in de lager gelegen gebieden (Wonen – 

1) veelal relatief vlak zijn, is dat in ‘Wonen – 2’ en ‘Wonen 

– Uit te werken’ anders. Om duidelijkheid te hebben over 

het bepalen van de maximale bouwhoogte, wordt voor 

‘Wonen – 2’ en ‘Wonen – Uit te werken’ gewerkt met een 

zogenaamde ‘bouwenvelop’. In figuur 19 is toegelicht hoe 

dit werkt. In het getekende voorbeeld is een maximale 

bouwhoogte van 6,5 m aangegeven, maar 10 m komt ook 

voor. De maximale bouwhoogte hangt van af van de lig-

ging van het perceel: onder (maximaal 10 m bouwhoogte) 

of boven de 50m-hoogtelijn (maximaal 6,5 bouwhoogte). 

Doorgaans zijn de terreinen onder de 50m-hoogtelijn na-

melijk vlakker; zodat een grotere hoogte kan worden toe-

gestaan zonder dat de groene helling te veel wordt ver-

stoord. Op de plankaart zijn de maximale bouwhoogtes 

weergegeven. 

 

Direct eindbestemming (W-2) of via Uitwerking? 

De keuze om te werken met een eindbestemming, danwel 

met een bestemming waarbij eerst een ‘uitwerking’ ge-

maakt moet worden, hangt af van de noodzaak om minder 

of meer sturing te willen hebben op de wijze van verkave-

len. Redenen om sturing (door middel van een ‘uitwer-

king’) te willen geven, kunnen liggen op het vlak van: 
- De ontsluiting van het gebied (aansluiting op het 

hoofdwegennet), in verband met de verkeersaantrek-
kende werking en bereikbaarheid van de voorgeno-
men ontwikkeling; 

- Het voorkomen van wateroverlast en landerosie; 

- Een goede landschappelijke inpassing, in verband 
met de zichtbaarheid van ontwikkelingen, met name 
heuvelopwaarts.   

Er is gekozen voor een bestemming met een ‘uitwerking’ 

als: 
- Het een gebied betreft van enige omvang, dat norma-

liter in meerdere kavels zal worden opgesplitst; 
- De verkaveling van het gebied nog niet (via meetbrie-

ven bijvoorbeeld) vast ligt; 
- Of als er aanleiding is om de huidige danwel voorge-

nomen verkaveling te herzien (om bovengenoemde 
redenen). 

 

Cisterne 

Bij een woning boven de 50 m hoogtelijn moet een cister-

ne worden gerealiseerd. Het primaire doel van deze ver-

plichting is om een alternatieve drinkwater voorziening te 

hebben tijdens noodgevallen. 

De woningen in de heuvels worden immers vaak wat wa-

ter betreft bevoorraad vanuit hoger gelegen tanks in de 

heuvels. Het water wordt via pompen van de lager gele-

gen gebieden naar deze tanks getransporteerd. In het ge-

val van bijvoorbeeld een orkaan kan het voorkomen dat 

het eiland een aanzienlijke periode zonder stroom komt te 

zitten. De pompen om het leidingwater naar de tanks te 

transporten hebben vaak geen noodvoorziening, waardoor 

woningen die hiervan afhankelijk zijn zonder water kunnen 

komen te zitten.  

Het feit dat een cisterne verplicht is, wil niet zeggen dat de 

cisternes normaliter de enige drinkwatervoorziening zijn, 

maar wel dat ze voldoende soelaas moeten bieden om in 

noodgevallen als watervoorziening te kunnen dienen.  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

De minimale grootte van de cisterne is gekoppeld aan het 

aantal slaapkamers van de woning, omdat bij een groter 

huis (met meer slaapkamers) over het algemeen de wa-

terconsumptie hoger is (gezinsgrootte), en er ook meer 

water gewonnen kan worden.  

Bijkomende voordelen van werken met cisternes zijn:  

- Minder afstroom van water (hetgeen minder overlast 

betekent voor de lager gelegen gebieden); 

- Duurzamer (doordat er geen energie wordt verbruikt 

om drinkwater van zeewater te maken, en dat vervol-

gens te transporteren). 

 

Vrijstelling Erfpacht- of verkoopakte tussen private 

partijen 

Indien in een erfpacht- of verkoopakte een afwijkende ka-

velgrootte en/of bebouwingspercentage is vastgelegd, kan 

vrijstelling worden gevraagd voor deze twee aspecten. 

Eisen omtrent bijvoorbeeld parkeren en de aan te houden 

afstanden tot de kavelgrenzen moeten wel in acht worden 

genomen. Als men zich aan deze regels houdt, dan is het 

toegestaan om in plaats van een ‘one family dwelling’ (zo-

als vaak aangegeven in de erfpachtvoorwaarden) binnen 

de gegeven bouwmogelijkheid een appartement te reali-

seren.  
 

4.3.14 Artikel 14 Wonen – Uit te werken 

Omdat deze gebieden zich vaak in de groene hellingen 

bevinden, worden extra eisen gesteld aan de inrichting 

van deze gebieden. Om extra vat te hebben over de exac-

te inrichting van de gebieden, wordt gewerkt met een zo-

genaamde ‘Uitwerking’: er moet eerst een uitwerkingsplan 

worden ingediend, dat de voorgeschreven procedure moet 

doorlopen, voordat tot realisatie kan worden overgegaan. 

Onderstaand worden de extra voorwaarden toegelicht.  

 

Ontsluiting 

Voorkomen moet worden dat onveilige situaties gaan ont-

staan. Deze onveiligheid heeft bijvoorbeeld betrekking op 

de verkeersveiligheid en de waterhuishouding en erosie-

gevaar. Zo worden er eisen gesteld aan bijvoorbeeld de 

wege hiërarchie (woningen worden in principe niet recht-

streeks op een doorgaande weg ontsloten), breedte van 

de weg, het stijgingspercentage, en het afschot. Bij het 

opstellen van het uitwerkingsplan dient de initiatiefnemer 

hierover in overleg te treden met het bevoegd gezag.  

 

Groene uitstraling 

Om er zeker van te zijn dat de groene heuvels ondanks de 

bebouwing voldoende groen blijven, moet minimaal 40% 

van een kavel groen worden ingericht.  

 

Waterhuishouding 

Om ervoor te zorgen dat de kavels, maar ook de gebieden 

die lager gelegen zijn dat het kavel zelf, worden be-

schermd tegen overstromingen, worden onderstaande 

eisen gesteld aan de inrichting en afwerking van de ka-

vels: 

- Voor plannen van 2 of meer kavels moet een Water-

huishoudingsplan worden bijgevoegd, conform de 

vereisten in Bijlage 6; 
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- Indien meer dan 500 m
2
 wordt verhard (bebouwd 

danwel verhard) moet een Waterhuishoudingsplan 

worden toegevoegd, ook conform de vereisten in Bij-

lage 1. 

 

Voorlopig bouwverbod 

In dit artikel is bepaald dat de bouw en het bouw- en 

woonrijpmaken pas mogen worden gestart, als een vast-

gesteld en onherroepelijk uitwerkingsplan bestaat. Ook 

werkzaamheden zoals het rooien van bomen, egaliseren 

of afgraven van terrein, of aanleggen van wegen, vallen 

onder deze werkzaamheden. 

 

Uitwerkingsplan en Waterhuishoudingsplan  

Voor de ontwikkelingen binnen de gebieden met de be-

stemming ‘Wonen – Uit te werken’ moet worden onder-

bouwd dat deze ontwikkelingen op verantwoorde wijze 

zullen plaatsvinden. We onderscheiden twee mogelijke 

situaties: 

1. De ontwikkeling van één gebouw (mits die gepaard 

gaat met in totaal maximaal 500 m
2
 verhard opper-

vlak). In dit geval gelden de vereisten van het Uitwer-

kingsplan; 

2. De ontwikkeling van twee of meer gebouwen, of de 

ontwikkeling van één gebouw, met een totaal verhard 

oppervlak van meer dan 500 m
2
. In dit geval gelden, 

naast de vereisten van het Uitwerkingsplan, ook de 

vereisten van het Waterhuishoudingsplan. 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

    

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19:  

Principe hoogtebepaling binnen bestemming Wo-

nen – Uit te werken en Principe bepaling peil op 

helling 
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4.3.15 Artikel 15 Waarde – Archeologie 

Rijke variatie cultuurhistorisch erfgoed 

De vele cultuurhistorische elementen vormen een belang-

rijk deel van het karakteristieke Sint Maarten. Er wordt 

derhalve groot belang gehecht aan duurzame instandhou-

ding hiervan.  

 

Hoge archeologische verwachtingswaarde 

Een aantal delen van het plangebied kennen een hoge 

archeologische verwachtingswaarde. Deze gebieden zijn 

met een ‘dubbelstemming’ op de plankaart weergegeven. 

Hier mag uitsluitend gebouwd worden, als er voorafgaand 

aan het bouwen een inventariserend veldonderzoek is 

overgelegd, waarin de archeologische waarde van de be-

trokken locatie naar het oordeel van de Minister in vol-

doende mate is vastgesteld, tenzij uit een voortoets blijkt 

dat een archeologisch veldonderzoek niet noodzakelijk 

wordt geacht. Voor aanleggen, dus graven, geldt een aan-

legvergunningplicht. 

Voortschrijdend archeologisch onderzoek kan er toe lei-

den dat de inzichten over locaties met een hoge archeolo-

gische verwachtingswaarde wijzigen. In dat geval hoeft 

niet de plankaart te worden vervangen, maar kan worden 

volstaan met het bijvoegen van een aanvullende bijlage bij 

dit ontwikkelingsplan, waarop de nieuwe gronden met een 

hoge archeologische verwachtingswaarde zijn aangege-

ven. Voor die gronden geldt dan dezelfde regels als mo-

menteel in het ontwikkelingsplan zijn opgenomen voor 

gronden met een hoge archeologische verwachtingswaar-

de. De Minister van Vromi dient de bijlage vast te stellen.  

 

4.3.16 Artikel 16 Waterstaat – Waterhuishouding 

Een deel van het plangebied heeft een dubbelbestemming 

ten behoeve van de waterhuishouding. Dit is het geval ter 

plaatse van de natuurlijke laagten, oftewel de ‘natural gut-

ters’. Hier mag worden gebouwd mits is aangetoond dat 

de afwatering niet in het geding is. Hiervoor geldt een aan-

legvergunningplicht. 

Mocht uit onderzoek blijken dat de bouwactiviteiten wel 

nadelig effect heeft op de afwatering, dan kunnen mitige-

rende maatregelen worden vereist, bijvoorbeeld opschui-

ven van de bouwplannen, zodat de ‘natural gutter’ toch in 

tact wordt gelaten.  

 

4.4 Algemene voorschriften 

4.4.1 Artikel 17 Antidubbeltelbepaling 

Doel van deze bepaling is te voorkomen dat, wanneer 

volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet 

meer dan een bepaald deel van een bouwkavel mogen 

beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij 

het toestaan van een ander gebouw, waaraan een soort-

gelijke eis wordt gesteld. 

 

4.4.2 Artikel 18 Aanlegvergunning 

Voor alle bestemmingen geldt de noodzaak om een aan-

legvergunning te verkrijgen alvorens er kan worden ge-

bouwd of gegraven. Deze systematiek is zo gekozen, om-



 
 
 
 
 
 

 

 

    

dat hiermee een aantal belangrijke waarden en belangen 

kunnen worden beschermd, namelijk: 

- Natuurlijke waarden (bijvoorbeeld door vernietiging 

van belangrijke planten- en/of dierensoorten); 

- Landschappelijke waarden (bijvoorbeeld door het ver-

storen van landschappelijke continuïteit, zoals de 

groene hellingen); 

- Cultuurhistorische waarden (bijvoorbeeld door aantas-

ting van oude muren); 

- Waterhuishoudelijke waarden (bijvoorbeeld door het 

verwijderen van groen, waardoor erosie toeneemt);  

- De bereikbaarheid (bijvoorbeeld wanneer een aantal 

zijstraten extra op de hoofdroute worden aangeslo-

ten); 

- De verkeersveiligheid (bijvoorbeeld wanneer een grote 

parkeerplaats op een hoofdweg wordt ontsloten).  

Door een aanlegvergunning te eisen, kan vooraf worden 

getoetst of deze waarden en belangen niet in het geding 

zijn.  

 

4.4.3 Artikel 19 Algemene bouwvoorschriften 

Voor een aantal bestemmingen gelden vergelijkbare voor-

schriften. Dit is het geval voor: 

- Parkeren; 

- Ondergronds bouwen.  

Om deze voorschriften niet in iedere bestemming te her-

halen (hetgeen de leesbaarheid niet ten goede komt), zijn 

ze in dit artikel in één keer weergegeven.  

 

 

 Parkeernorm 

Voor alle gebieden waar mensen kunnen wonen, werken 

of verblijven, worden eisen gesteld aan de parkeervoor-

zieningen. Om de parkeerdruk in de openbare ruimte bin-

nen de perken te houden, moeten woningen bijvoorbeeld 

op eigen terrein parkeerplaatsen realiseren. De normen 

die gelden in de verschillende bestemmingen, zijn weer-

gegeven in Bijlage 4 van dit ontwikkelingsplan. Voor een 

uitgebreidere  toelichten met betrekking tot de toepassin-

gen van de parkeernomen  en de mogelijkheden tot afwij-

king van de standaarden wordt verwezen naar de Parking 

Standards. In de Parking Standards zijn tevens de mini-

male ontwerpcriteria in opgenomen waar de parkeerplaat-

sen aan moeten voldoen. 

 

Ondergronds bouwen 

In dit artikel is geregeld dat daar waar gebouwd mag wor-

den, ook ondergronds gebouwd mag worden.  

Indien iemand ook elders ondergronds wil bouwen, is 

daarvoor een vrijstelling van de minister nodig. Voorwaar-

den om die te kunnen krijgen, is dat de ter plaatse aanwe-

zige waarden niet onevenredig worden aangetast door de 

bouwwerkzaamheden. 

 

4.4.4 Artikel 20 Algemene gebruiksvoorschriften 

Algemeen verbod en vrijstelling ervan 

In dit artikel is een algemeen verbod opgenomen voor ge-

bruik in strijd met de bestemmingen.  
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4.4.5 Artikel 21 Algemeen vrijstellingsvoorschrift  

Veeteelt- en/of Landbouwbedrijf 

Om in grotere mate te kunnen voorzien in de voedselpro-

ductie op Sint Maarten, is het mogelijk om bij vrijstelling 

een landbouw- of veeteeltbedrijf binnen het plangebied te 

realiseren. Zo’n bedrijf moet dan wel aan een aantal 

voorwaarden voldoen, alvorens vrijstelling kan worden 

verleend. Een van de voorwaarden betreft het vereiste dat 

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon- 

en leefklimaat van de aangrenzende gronden. Op den 

duur zullen beleidsregels worden opgesteld die voor-

noemd criterium van onevenredige aantasting nader zul-

len invullen. Aan de hand van deze regels kan vervolgens 

concreter worden getoetst of er geen onevenredige aan-

tasting plaatsvindt van het woon- en leefklimaat van de 

aangrenzende gronden. Deze regels kunnen bijvoorbeeld 

betrekking hebben op te houden diersoorten, mestopslag, 

te telen gewassen, te gebruiken bestrijdingsmiddelen en –

technieken, afrasteringen, en aan te houden afstanden tot 

milieugevoelige objecten, zoals woningen in de omgeving.  

 

 Begraafplaats  

Om te kunnen voorzien in de behoefte aan begraafplaat-

sen op Sint Maarten, is het mogelijk om bij vrijstelling een 

begraafplaats binnen het plangebied te realiseren. De lo-

catie moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, 

alvorens vrijstelling voor een begraafplaats kan worden 

verleend. De locatie moet geschikt zijn voor een begraaf-

plaats en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende 

gronden mag niet onevenredig worden aangetast. Dit 

dient voldoende te worden aangetoond aan de hand van, 

ten minste, de volgende criteria: 

- de afstand van de begraafplaats tot woonbebouwing, of 

andere gevoelige objecten; 

- de gesteldheid en geschiktheid van het terrein, zoals de 

bodemgesteldheid, de helling van het terrein, de beschik-

bare ruimte en de grondwaterstand;  

- de mogelijkheid tot landschappelijke inpassing van een 

begraafplaats in de directe omgeving;  

- de bereikbaarheid van de locatie en verkeereffecten (in-

clusief parkeren); 

- andere relevante van toepassing zijnde wet- en regelge-

ving. 

 

 

4.4.6 Artikel 22 Algemeen wijzigingsvoorschrift 

In dit artikel zijn twee soorten wijzigingen geregeld. Beide 

worden hier kort toegelicht. 

 

1: Algemeen 

De Minister kan de in het ontwikkelingsplan opgenomen 

bestemmingen wijzigen ten behoeve van een geringe ver-

schuiving van de begrenzing van bestemmingen, indien 

blijkt dat deze geringe verschuiving vanwege de werkelijke 

toestand van het terrein gewenst of noodzakelijk is. 

 

2: Aangeduide wijzigingsgebieden 

Dit artikel regelt de mogelijkheid om bepaalde gebieden 

van bestemming te laten wijziging. Op de plankaart bevin-

den zich drie wijzigingsgebieden (1, 2 en 3) voor link 6. 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Hier ligt de wijziging op de Verkeersbestemming. Indien 

geen wijzigingsprocedure wordt doorlopen, kan de betref-

fende grond gewoon als ‘Verkeer’ in gebruik worden ge-

nomen. Gezien de breedte van 30 m van deze bestem-

mingen, terwijl slechts circa 12 m nodig is voor de weg 

zelf, kan het resterende gebied later, met de wijzigings-

procedure, worden omgezet in de aangrenzende be-

stemmingen. 

 

4.4.7 Artikel 23 Algemene procedureregels 

In dit artikel worden de procedures voorgeschreven voor 

de vrijstellingen, nadere eisen, de wijzigingen, en de uit-

werking. 

 

4.4.8 Artikel 24 Overige voorschriften 

Bouw- en Woningverordening 

In dit artikel is bepaald dat als de bestemmingsvoorschrif-

ten van het ontwikkelingsplan afwijken van de bepalingen 

van de Bouw- en Woningverordening of eventuele regel-

geving die daarvoor in de plaats treedt, de bestemmings-

voorschriften bepalend zijn.  

 

 Nederlandse versus Engelse versie 

Mocht de Engelse versie van dit ontwikkelingsplan afwij-

ken van de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse 

versie beslissend. 

 

 

 

 Digitale versus papieren versie 

Mocht de digitale versie van dit ontwikkelingsplan afwijken 

van de papieren versie, dan is de papieren versie beslis-

send. 

 

4.5 Overgangs- en slotvoorschriften 

4.5.1 Artikel 25 Overgangsrecht 

Bestaande bouwwerken en bestaand gebruik 

Het gebruik van grond of een gebouw kan afwijken van 

datgene wat mogelijk is op basis van het ontwikkelings-

plan. In de overgangsregels wordt geregeld tot hoeverre 

deze afwijkingen zijn toegestaan.  

 

4.5.2 Artikel 26 Slotvoorschrift 

Als laatste is het slotvoorschrift opgenomen. Deze bepa-

ling omschrijft de titel van het plan: Ontwikkelingsplan 

Dutch Quarter. 
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4.6 Bijlagen 

Bijlagen bij dit Ontwikkelingsplan 

Tot slot maken onderstaande bijlagen deel uit van het 

ontwikkelingsplan: 

- Bijlagen 1 t/m 3: Bedrijvenlijst 1 t/m 3; 

- Bijlage 4: Parkeernormen; 

- Bijlage 5: Vereisten Uitwerkingsplan; 

- Bijlage 6: Vereisten Waterhuishoudingsplan; 

- Bijlage 7: Casus Meetbrief versus Kavel. 

 

Bijlagen 1 t/m 3: Bedrijvenlijsten 

In bijlagen 1 t/m 3 worden de economische activiteiten 

genoemd die in de betreffende gebieden zijn toegestaan, 

danwel met vrijstelling en onder voorwaarden ook tot de 

mogelijkheden kunnen behoren. Deze lijsten zijn geba-

seerd op de ‘Standaard Bedrijfsindeling (SBI)’, van de pu-

blicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG, publicatie Nr. 9 uit 

1999).  

 

In het algemeen kan worden gesteld dat een goede mili-

euhygiënische kwaliteit kan worden gerealiseerd door een 

juiste afstemming van de situering van bedrijven en mili-

eugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te bereiken 

kunnen grofweg twee wegen worden bewandeld:  

- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening, dus 

via deze ontwikkelingsplannen;  

- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische 

vlak.  

De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidska-

der en vormt een ‘grove zeef’, waarbij gepoogd wordt de 

juiste functie op de juiste plaats te situeren. Bij de ruimte-

lijke ordening zijn het aanhouden van afstand (zonering) 

tussen milieubron en een gevoelig object (bijvoorbeeld 

een woning) en functietoedeling (de bestemmingen) de 

belangrijkste middelen.  

Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens nog 

voor dat, zonodig, voor de activiteit maatregelen worden 

getroffen ter voorkoming of beperking van hinder in het  

omliggende gebied.  

 

De bij dit ontwikkelingsplan gevoegde bedrijvenlijsten be-

staan van links naar rechts uit: 

- ‘SBI-2008’ en ‘Nummer’: De nummering van de activi-

teiten (3-cijfering voor de hoofdcategorieën, 4- of 5-

cijferig voor de subcategorieën). Deze nummering 

maakt bij eventuele correspondentie duidelijk over 

welke activiteit het gaat;  

- Omschrijving: Korte omschrijving van de activiteit; 

- Vier kolommen met milieu-afstanden: geur, stof, geluid 

en gevaar. Dit is de indicatieve afstand (in meters) die 

dient te worden aangehouden tussen de perceels-

grens van de economische activiteit, en de gevel van 

een milieugevoelige bestemming. Hierbij is een rustige 

woonwijk met weinig verkeer als uitgangspunt geno-

men; 

- ‘Grootste afstand’: De grootste afstand is vervolgens 

aangegeven (eveneens in meters); 

- ‘Categorie’: De laatste kolom toont de categorie waar-

toe de activiteit behoort. Er bestaan 6 hoofdcategorie-



 
 
 
 
 
 

 

 

    

en (waarbij 1 de lichtste is, en 6 de zwaarste). Deze 6 

categorieën zijn in dit ontwikkelingsplan geclusterd in 

duo’s (Bedrijvenlijst 1 omvat SBI-categorieën 1 en 2; 

Bedrijvenlijst 2 omvat SBI-categorieën 3 en 4; Bedrij-

venlijst 3 omvat SBI-categorieën 5 en 6).  

 

 Bijlage 4: Parkeernormen 

De parkeernormen die van kracht zijn voor dit ontwikke-

lingsplan, worden in deze bijlage uiteengezet. Dit is een 

totaaloverzicht voor alle mogelijke functies voor heel Sint 

Maarten; mogelijk komt niet iedere functie binnen het on-

derhavige plangebied voor. 

Voorwaarde bij de realisatie van een parkeerplaats is dat 

deze toegankelijk moet zijn voor het in- en uitparkerende 

verkeer. Twee of drie rijen dik parkeren is derhalve uitge-

sloten, omdat niet alle plaatsen ook daadwerkelijk bruik-

baar zijn op deze manier, en de praktijk leert dat in derge-

lijke gevallen alsnog naar andere locaties wordt uitgewe-

ken. 

 

Bijlage 5: Vereisten Uitwerkingsplan 

Het Uitwerkingsplan heeft als doelstelling dat de ontslui-

ting en inrichting van de kavel goed zijn geregeld, waar-

door ontwikkelingen niet leiden tot een toename van de 

verkeersproblemen en de erosie. 

 

Bijlage 6: Vereisten Waterhuishoudingsplan 

Het Waterhuishoudingsplan heeft als doelstelling dat de 

afvoer en opvang van hemelwater goed is geregeld, 

waardoor ontwikkelingen niet leiden tot (een verergering 

van) wateroverlast benedenstrooms. Het uitgangspunt is 

‘waterneutraal bouwen’. Dit betekent dat de waterafvoer 

van het te ontwikkelen gebied na bebouwing niet groter of 

sneller mag zijn dan het was voor de ontwikkeling. Wan-

neer het niet mogelijk is om afdoende waterbeheersmaat-

regelen op het eigen terrein te realiseren, vanwege de 

ligging of grootte, dan kunnen deze voorzieningen ook 

benedenstrooms worden gerealiseerd. Hoe wordt dit ge-

daan moet worden uitgewerkt in het Waterhuishoudings-

plan. 

Als maatgevende bui wordt een neerslagintensiteit geno-

men, gecategoriseerd als bui met een gemiddelde herha-

lingstijd van een keer in de honderd jaar, waarbij 100 mm 

per uur valt gedurende de periode van een uur. Op basis 

van deze maatgevende bui en het verhard oppervlak op 

de kavel, wordt de minimale maat van de retentievoorzie-

ning bepaald. Bij deze een rekenvoorbeeld: 

- Op een kavel wordt 300 m
2
 verhard oppervlak gereali-

seerd; 

- Dan moet minimaal 300 m
2
 x 0,1 m = 30 m

3
 aan reten-

tievoorzieningen worden gerealiseerd om het water op 

te vangen op eigen terrein.  

 

Bijlage 7: Casus Meetbrief versus Kavel. 

In deze bijlage wordt een (reken-)voorbeeld gegeven van 

hoe meerdere meetbrieven tezamen als één kavel gere-

kend dienen te worden, als een gezamenlijke bouwver-

gunning wordt aangevraagd.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

Deel II - Voorschriften - lxvii - Dutch Quarter 

  

    

  

Deel II Ontwikkelingsplan: 
Voorschriften 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

INHOUDSOPGAVE 

 

 Blz. 

DEEL II A: VOORSCHRIFTEN 3 

INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN 3 

1 ARTIKEL 1 BEGRIPPEN 3 

2 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 8 
2.1 Meetvoorschriften 8 
2.2 Niet in beschouwing te nemen onderdelen 8 
2.3 Max. bebouwingsdichtheid en afstanden tot de erfgrens irt de kavel 8 

BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 9 

3 ARTIKEL 3 CENTRUM 9 
3.1 Bestemmingsomschrijving 9 
3.2 Bouwvoorschriften 9 
3.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 10 
3.4 Vrijstellingen bedrijven en activiteiten 10 
3.5 Vrijstellingsgebied 1 11 

4 ARTIKEL 4 CENTRUM – UIT TE WERKEN 12 
4.1 Bestemmingsomschrijving 12 
4.2 Uitwerkingsvoorschriften 12 
4.3 Bouwvoorschriften 12 
4.4 Specifieke gebruiksvoorschriften 13 
4.5 Vrijstelling bedrijven en activiteiten 13 
4.6 Vereisten Uitwerkingsplan 13 



 
 
 
 
 
 
 

   

Deel II - Voorschriften - lxix - Dutch Quarter 

  

    

4.7 Uitwerkingsvoorschriften (Aanvullend, voor twee of meer gebouwen) 13 

5 ARTIKEL 5 GEMENGD 15 
5.1 Bestemmingsomschrijving 15 
5.2 Bouwvoorschriften 15 
5.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 16 
5.4 Vrijstelling bedrijven en activiteiten 16 

6 ARTIKEL 6 GROEN - PARK 17 
6.1 Bestemmingsomschrijving 17 
6.2 Bouwvoorschriften 17 
6.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 17 

7 ARTIKEL 7 MAATSCHAPPELIJK 18 
7.1 Bestemmingsomschrijving 18 
7.2 Bouwvoorschriften 18 
7.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 19 

8 ARTIKEL 8 NATUUR 20 
8.1 Bestemmingsomschrijving 20 
8.2 Bouwvoorschriften 20 
8.3 Nadere eisen 20 
8.4 Specifieke gebruiksvoorschriften 20 

9 ARTIKEL 9 SPORT 21 
9.1 Bestemmingsomschrijving 21 
9.2 Bouwvoorschriften 21 
9.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 22 

10 ARTIKEL 10   VERKEER 23 
10.1 Bestemmingsomschrijving 23 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

10.2 Bouwvoorschriften 23 
10.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 23 
10.4 Wijzigingsbevoegdheid 23 

11 ARTIKEL 11 WATER 25 
11.1 Bestemmingsomschrijving 25 
11.2 Bouwvoorschriften 25 
11.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 25 

12 ARTIKEL 12 WONEN - 1 26 
12.1 Bestemmingsomschrijving 26 
12.2 Bouwvoorschriften 26 
12.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 27 
12.4 Vrijstelling bedrijven en activiteiten 27 
12.5 28 

13 ARTIKEL 13 WONEN - 2 29 
13.1 Bestemmingsomschrijving 29 
13.2 Bouwvoorschriften 29 
13.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 30 

14 ARTIKEL 14 WONEN – UIT TE WERKEN 31 
14.1 Bestemmingsomschrijving 31 
14.2 Uitwerkingsvoorschriften (Generiek) 31 
14.3 Uitwerkingsvoorschriften (Aanvullend, voor twee of meer gebouwen) 33 
14.4 Voorlopig bouwverbod 33 
14.5 Vrijstelling 33 

15 ARTIKEL 15 WAARDE - ARCHEOLOGIE 34 
15.1 Bestemmingsomschrijving 34 
15.2 Bouwvoorschriften 34 



 
 
 
 
 
 
 

   

Deel II - Voorschriften - lxxi - Dutch Quarter 

  

    

15.3 Aanlegvergunning 34 
15.4 Wijziging gronden bestemming ‘Waarde - Archeologie’ 35 

16 ARTIKEL 16 WATERSTAAT - WATERHUISHOUDING 36 
16.1 Bestemmingsomschrijving 36 
16.2 Bouwvoorschriften 36 
16.3 Aanlegvergunning 36 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 38 

17 ARTIKEL 17 ANTIDUBBELTELBEPALING 38 

18 ARTIKEL 18   AANLEGVERGUNNING 38 
18.1 Activiteiten 38 
18.2 Voorwaarden 38 
18.3 Uitzonderingen op het verbod 38 

19 ARTIKEL 19 ALGEMENE BOUWVOORSCHRIFTEN 39 
19.1 Parkeren 39 
19.2 Ondergronds bouwen 39 

20 ARTIKEL 20 ALG. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 39 
20.1 Algemeen 39 

21 ARTIKEL 21 ALG. VRIJSTELLINGSVOORSCHRIFT 39 
21.1 Veeteelt of landbouwbedrijf 39 

22 ARTIKEL 22 ALG. WIJZIGINGSVOORSCHRIFT 40 
22.1 Algemeen 40 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

23 ARTIKEL 23 ALG. PROCEDUREVOORSCHRIFTEN 41 
23.1 Vrijstelling 41 
23.2 Nadere eisen 41 
23.3 Uitwerking en Wijziging 41 

24 ARTIKEL 24 OVERIGE VOORSCHRIFTEN 43 
24.1 Afstemming Bouw- en Woningverordening 43 
24.2 Nederlandse versus Engelse voorschriften 43 
24.3 Digitale versus papieren voorschriften 43 

OVERGANGS- EN SLOTVOORSCHRIFTEN 44 

25 ARTIKEL 25 OVERGANGSRECHT 44 
25.1 Overgangsrecht bouwwerken 44 
25.2 Overgangsrecht gebruik 44 



 
 
 
 
 
 
 

   

Deel II - Voorschriften - lxxiii - Dutch Quarter 

  

    

26 ARTIKEL 26 SLOTVOORSCHRIFT 44 

DEEL II B: BIJLAGEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN 47 

BIJLAGE 1: BEDRIJVENLIJST 1 47 

BIJLAGE 2: BEDRIJVENLIJST 2 53 

BIJLAGE 3: BEDRIJVENLIJST 3 69 

BIJLAGE 4: PARKEERNORMEN 74 

BIJLAGE 5: VEREISTEN UITWERKINGSPLAN 75 

BIJLAGE 6: VEREISTEN WATERHUISHOUDINGSPLAN 74 

BIJLAGE 7: VOORBEELDCASUS MEETBRIEF VERSUS KAVEL 75 

DEEL II C: PLANKAART 79 
 

 





 
 
 
 
 
 
 

   

Deel II - Voorschriften - 1 - Dutch Quarter 

 

  

    

 

Deel II A: Voorschriften 



 
 
 
 
 
 

 

 Dutch Quarter - 2 - Deel II - Voorschriften 

 

    

  



 
 
 
 
 
 
 

   

Deel II - Voorschriften - 3 - Dutch Quarter 

 

  

    

DEEL II A: VOORSCHRIFTEN 

INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN 

1 ARTIKEL 1 BEGRIPPEN 

1.1.  Plan 

Het ontwikkelingsplan Dutch Quarter. 

 

1.2.   Ontwikkelingsplan  

Het plan als vervat in plankaart Dutch Quarter en deze 

voorschriften en bijbehorende bijlagen. 

 

1.3.   Aanduiding 

Een vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de voorschriften, voorschriften worden gesteld 

ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

 

1.4.   Aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

  

1.5.   Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf 

Een beroep of bedrijf dat in of bij een woning kan worden 

uitgeoefend en dat gericht is op het beroeps- of bedrijfs-

matig verlenen van diensten op administratief, architecto-

nisch, kunstzinnig, juridisch, (para-)medisch, therapeu-

tisch of daarmee gelijk te stellen gebied. 

 

 

 

1.6.   Achterste kavelgrens 

De van de weg af gekeerde grens van een kavel.  

 

1.7.   Bebouwing 

Eén of meer gebouwen en/of andere bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde. 

 

1.8.   Bebouwingspercentage 

Een op de plankaart of in de voorschriften aangegeven 

percentage, dat de grootte van het deel van een kavel 

aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd. 

 

1.9.  Bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en 

oppervlaktematen 

Afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die be-

staan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-

ontwikkelingsplan.  

 

1.10. Bestaande bouwwerken 

Bestaande bouwwerken:  

a. Een bouwwerk dat ten tijde van de terinzagelegging 

van het ontwerp-ontwikkelingsplan op grond van een 

onherroepelijke vergunning is gebouwd; 

b. Een bouwwerk dat ten tijde van de terinzagelegging 

van het ontwerp-ontwikkelingsplan op grond van een 

onherroepelijke vergunning kan worden gebouwd; 

c. Een bouwwerk waarvan de aanvraag is ingediend 

voor de terinzagelegging van het ontwerp - ontwikke-

lingsplan en dat tevens kan worden gebouwd op 

grond van een onherroepelijke vergunning. 
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1.11. Bestaand gebruik 
Gebruik van grond en opstallen dat bestaat ten tijde van 

de terinzagelegging van het ontwerp-ontwikkelingsplan.  

1.12. Bestemmingsgrens 

De grens van het bestemmingsvlak. 

 

1.13. Bestemmingsvlak 

Een vlak met eenzelfde bestemming. 

 

1.14. Bouwen 

Het oprichten of het geheel of een gedeelte vernieuwen 

van gebouwen of andere bouwwerken. 

 

1.15. Bouwgrens 

De grens van een bouwvlak. 

 

1.16. Bouwlaag 

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op 

gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of 

balklagen is begrensd. 

 

1.17. Bouwwerk 

Elke constructie van hout, steen, metaal of ander materi-

aal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, 

hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

 

1.18. Cisterne 

Ondergrondse container of bassin, bedoeld om regenwa-

ter in op te vangen en te bewaren.  

 

1.19. 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 ge-

bruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefe-

ning van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

 

1.20. Dienstverlening 

Het bedrijfsmatig verlenen van economische en maat-

schappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begre-

pen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrich-

tingen, evenwel met uitzondering van een autogaragebe-

drijf en een seksinrichting. 

 

1.21. Ecologische waarden 

De aan een gebied toegekende waarden die verband 

houden met de samenhang van flora en fauna en hun 

leefomgeving en/of tussen flora en fauna onderling. 

 

1.22. Erf- en terreinafscheiding 

Een afscheiding zoals, een muur, een schutting van beton 

of hout, een vlechtscherm en andere kant- en klare af-

scheidingen van een kavel waarop een gebouw is gesitu-

eerd. 

 

1.23. Evenementen 

Elke voor het publiek toegankelijke verrichting van ver-

maak, zoals een bijeenkomst, een voorstelling, een ten-

toonstelling en een thematische markt. 
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1.24. Gebouw 

Elk aaneengesloten bouwvolume of bouwwerk, dat een 

voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeel-

telijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

 

1.25. Grondkering 

Een bouwkundige constructie om het hoogteverschil tus-

sen het maaiveld aan beide zijden te overwinnen, bijvoor-

beeld een betonnen keerwand. 

 

1.26. Horecabedrijf 

Een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren 

voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin be-

drijfsmatig logies wordt verstrekt en/of waarin zaalruimte 

wordt verhuurd en ter plaatse beschikbaar wordt gesteld, 

één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaks-

functie. 

 

1.27. Horecabedrijf van categorie 1 

Een horecabedrijf waar doorgaans geen overlast voor het 

leefklimaat wordt veroorzaakt dat is gericht op het hoofd-

zakelijk overdag en 's avonds verstrekken van (niet of licht 

alcoholhoudende) dranken en eenvoudige maaltijden en 

etenswaren zoals een broodjeszaak, koffiehuis, ijssalon 

en/of een naar de aard, openingstijden en invloed op de 

omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf. 

 

1.28. Horecabedrijf van categorie 2 

Een horecabedrijf waarvan de exploitatie doorgaans over-

last voor het leefklimaat kan veroorzaken, dat voorname-

lijk is gericht op het hoofdzakelijk 's avonds verstrekken 

van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een 

café, cafetaria/snackbar, conferentiecentrum, en/of een 

naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te 

stellen horecabedrijf. 

 

1.29. Horecabedrijf van categorie 3 

Een horecabedrijf waarvan de exploitatie doorgaans over-

last voor het leefklimaat kan veroorzaken en een grote 

druk op de openbare orde met zich meebrengt, dat voor-

namelijk is gericht op het 's avonds en/of 's nachts ver-

strekken van (alcoholische) dranken en waar tevens gele-

genheid wordt geboden tot dansen of vergelijkbaar ver-

maak, zoals een discotheek, casino, zalencentrum, seks-

inrichting en/of een naar de aard en invloed op de omge-

ving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf. 

 

1.30. Hotel 

Een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van 

logies, al dan niet gecombineerd met een restaurant en/of 

vergaderruimtes. 

Indien een hotel bestaat uit 200 slaapkamers of meer, is 

een casino toegestaan. 

 

1.31. Hulpdiensten 

Nooddiensten, zoals ambulances, brandweer en politie.  

 

1.32. Kap 

Een geheel of gedeeltelijke niet horizontale dakconstructie 

gevormd door ten minste twee schuin hellende dakschil-

den. 

 

http://ruimtelijkeplannen.slochteren.nl/NL.IMRO.0040.bp00002-31on/r_NL.IMRO.0040.bp00002-31on_1.1.html#_1.59_cafetariasnackbar
http://ruimtelijkeplannen.slochteren.nl/NL.IMRO.0040.bp00002-31on/r_NL.IMRO.0040.bp00002-31on_1.1.html#_1.77_discotheek
http://ruimtelijkeplannen.slochteren.nl/NL.IMRO.0040.bp00002-31on/r_NL.IMRO.0040.bp00002-31on_1.1.html#_1.214_zalencentrum
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1.33. Kavel 

Een aangesloten stuk grond en/of water, waarop ingevol-

ge de voorschriften, een zelfstandige, bij elkaar behoren-

de bebouwing is toegelaten. 

 

1.34. Kavelgrens 

De grens van een kavel. 

 

1.35. Landbouwbedrijf 

Grootschalig bedrijf waarbij het telen van groenten, fruit en 

planten centraal staat. De minimale omvang bedraagt 

3.000 m
2
.  

 

1.36. Landschappelijke waarden 

De aan een gebied toegekende waarde, in verband met 

de waarneembare verschijningsvorm van dat gebied. 

 

1.37. Maatschappelijke voorzieningen 

Voorzieningen zoals educatieve, sociaal-medische, soci-

aal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen (zoals  

een kerk), voorzieningen ten behoeve van openbare 

dienstverlening, justitiële voorzieningen (zoals een gevan-

genis), kinderdagverblijven, kinderopvang en peuterspeel-

zalen. 

 

1.38. Meetbrief 

Een schriftelijk aanduiding door- of vanwege het Kadaster 

opgesteld, waarin de oppervlakte is uitgemeten en dat 

dient om een oppervlakte grond en/of water nader te indi-

vidualiseren van een grotere oppervlakte grond en/of wa-

ter. 

1.39. Minister 

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Mili-

eu en Infrastructuur. 

 

1.40. Natuurlijke waarden 

De aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door 

geologische, geomorfologische, bodemkundige en biolo-

gische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge 

samenhang. 

 

1.41. Normaal onderhoud 

Het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig 

noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de 

gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming 

behoren. 

 

1.42. Ondergeschikte functie 

Een niet-zelfstandige functie die wordt of is gerealiseerd 

binnen een andere hoofdfunctie en daar naar oppervlakte 

en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is. 

 

1.43. Ontsluitingsweg 

Een weg die uitsluitend bedoeld is om toegang te geven 

tot percelen, gelegen aan die weg. Een ontsluitingsweg is 

niet ontworpen voor doorgaand verkeer. 

 

1.44. Peil  

a. Voor een bouwwerk: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld. 

b. In afwijking van het gestelde onder sublid a voor een 

bouwwerk op een helling: de denkbeeldige lijn tussen 
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het punt van de kavel dat het dichtst bij de voet van de 

heuvel is gelegen en het punt van de kavel dat het 

dichtst bij de top van de heuvel is gelegen. 

 

1.45. Religieuze voorzieningen 

Een voorzieningen die er op gericht is om religieuze en/of 

levensbeschouwelijke activiteiten en bijeenkomsten te 

houden, zoals gebedshuizen, kerken en/of geloofsgebou-

wen.  

 

1.46. Time share 

Onroerend goed (vererfbaar) waarvan de bezitter voor 

een bepaalde vaste periode van het jaar een eigendoms-

recht koopt (overige perioden zijn van andere eigenaars). 

Bezitters kunnen onderling perioden ruilen.  

 

1.47. Time share complex 

Terrein waarop zich time share accommodaties bevinden. 

 

1.48. Veeteeltbedrijf 

Bedrijf waarbij het fokken en houden van alle soorten 

(pluim)vee en honden en katten vee centraal staat. 

 

1.49. Vergunning 

Onder een vergunning wordt in ieder geval verstaan, een 

toestemming zoals een bouwvergunning, of een verkave-

lingsvergunning / ‘planning permit’.  

 

1.50. Verhard oppervlak 

Al het oppervlak, zoals daken, terrassen, wegen en par-

keerplaatsen, die niet doordringbaar zijn voor hemelwater, 

of die leiden tot een versnelde afstroom van hemelwater. 

 

1.51. Volkstuin 

Terrein voor kleinschalige teelt van planten, groenten en 

fruit. 

 

1.52. Voorste kavelgrens  

De naar de weg gekeerde kavelgrens.  

 

1.53. Woning 

Een complex van ruimten en gebouwen, bedoeld voor de 

huisvesting van huishoudens. 

 

1.54. Zijdelingse kavelgrens 

De grens tussen twee kavels, die voor- en achterzijde van 

een kavel verbindt. 
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2 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 

2.1 Meetvoorschriften 

Bij toepassing van de voorschriften wordt als volgt geme-

ten: 

a. De dakhelling: 

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale 

vlak. 

b. De goothoogte van een bouwwerk: 

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot of 

een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

c. De bouwhoogte van een bouwwerk (nokhoogte): 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een ge-

bouw of van een overig bouwwerk met uitzondering 

van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoor-

stenen, antennes, en naar de aard en daarmee gelijk 

te stellen bouwonderdelen. 

d. De oppervlakte van een bouwwerk: 

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart 

van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 

het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwter-

rein ter plaatse van het bouwwerk. 

e. De hoogte van een windturbine: 

Vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbi-

ne. 

 

2.2 Niet in beschouwing te nemen onderdelen 

Bij het meten worden de onderstaande onderdelen van 

gebouwen niet in beschouwing genomen: 

a. Tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trap-

pen(-huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, 

balkons, erkers, serres en entreeportalen, mits de 

overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 m; 

b. Andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, 

mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m. 

 

2.3 Maximale bebouwingsdichtheid en afstanden tot de 

erfgrens in relatie tot de kavel 

Een kavel bestaat in de praktijk vaak, maar niet per defini-

tie, uit een gekadastreerd perceel, omschreven in één 

meetbrief. Het is mogelijk dat een bouwvergunning wordt 

aangevraagd voor een kavel die bestaat uit meerdere 

meetbrieven. In dit geval dienen bij het toetsen van een 

bouwvergunning niet de afzonderlijke meetbrieven, maar 

de totale kavel waarvoor een bouwvergunning wordt aan-

gevraagd, in beschouwing te worden genomen. In Bijlage 

7 is een casus opgenomen ter illustratie van dit principe. 
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BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 

3 ARTIKEL 3 CENTRUM 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Centrum’ zijn bestemd 

voor: 

a. Centrumvoorzieningen, zoals winkels, hotels, time 

share, detailhandel, kantoren, maatschappelijke voor-

zieningen, openbaar bestuur, openbare dienstverle-

ning en dienstverlening op het terrein van de openba-

re orde en veiligheid en gezondheidszorg;  

b. Wonen, met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding ‘overstromingsgevoelig gebied’ op de 

plankaart de eerste bouwlaag ten behoeve van wonen 

alleen is toegestaan op een hoogte die niet lager is 

dan de op de plankaart in de aanduiding ‘bouwhoogte 

bouwlaag wonen (m)‘ aangegeven bouwhoogte; 

c. Bedrijven en activiteiten behorende tot de categorieën 

1 en 2 van de bij deze voorschriften behorende Bedrij-

venlijst 1; 

d. Horecabedrijven van categorie 1, 2 en 3; 

e. Het houden van markten en evenementen; 

f. Bijbehorende voorzieningen toegestaan, zoals wegen, 

paden, groenvoorzieningen, volkstuinen, speelvoor-

zieningen, waterlopen, waterpartijen, waterbergingen, 

verhardingen, terreinen, tuinen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de 

opwekking van duurzame energie en voorzieningen 

ten behoeve van het tegengaan van erosie. 

3.2 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘Centrum’ 

is aan een aantal voorschriften gebonden: 

 

3.2.1 Gebouwen 

a. Een gebouw mag: 

1. Een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de 

op de plankaart in de aanduiding ‘maximale bouw-

hoogte (m)’ aangegeven bouwhoogte; 

2. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavelgrens 

worden gebouwd; 

3. Op niet minder dan 2 m van de zijdelingse en ach-

terste kavelgrens worden gebouwd, als er zich 

ramen in de zijmuren bevinden; 

4. Op niet minder dan 3 m van een ander gebouw 

worden gebouwd, indien dat andere gebouw zich 

op dezelfde kavel bevindt. 

b. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer 

bedragen dan het op de plankaart in de aanduiding 

‘maximum bebouwingspercentage (%)’ aangegeven 

percentage van de kavel. 

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. Een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 1 m hebben als 

deze zich aan de voorste kavelgrens bevindt; 
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2. Een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als 

deze zich aan de zijdelingse kavelgrens of achter-

ste kavelgrens bevindt. 

b. Een windturbine mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben; 

2. Op niet minder dan 10 m van de kavelgrens wor-

den gebouwd. 

c. Een gevangenismuur, mag een bouwhoogte van 

maximaal 5 m hebben; 

d. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een 

bouwhoogte van maximaal 12 m hebben. 

 

3.2.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 3.2.1 en 3.2.2 zijn toegestaan en mogen worden 

herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking naar 

aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

3.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

3.3.1 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

3.1 is toegestaan. 

 

3.4 Vrijstellingen bedrijven en activiteiten 

3.4.1 Niet omschreven bedrijven en activiteiten 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde on-

der 3.1 sublid c en een bedrijf of activiteit toestaan die niet 

voorkomt in categorieën 1 en 2 van de bij deze voorschrif-

ten behorende bedrijvenlijst 1, mits de invloed van het be-

treffende bedrijf of activiteit op de omgeving gelijk te stel-

len is aan de milieugevolgen van wel in de Bedrijvenlijst 1 

genoemde bedrijven en activiteiten. 

 

3.4.2 Bedrijven en activiteiten uit een hogere categorie 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde on-

der 3.1 sublid c en een bedrijf of activiteit toestaan die is 

opgenomen in de categorieën 3.1 tot en met 6 van de bij 

deze voorschriften behorende bedrijvenlijsten 2 en 3, mits 

door onderzoek is aangetoond dat de invloed op de om-

geving van dit bedrijf of die activiteit door de wijze van 

werken, productieprocessen, andere werkmethoden of 

voorzieningen gelijk te stellen is aan de milieugevolgen 

van de in Bedrijvenlijst 1 genoemde bedrijven en activitei-

ten. 
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3.5 Vrijstellingsgebied 1 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde on-

der 3.2.1 sublid a.1, voor: 

a. Een hogere bouwhoogte voor een kerktoren: 

1. Met een maximale hoogte van 20 m; 

2. Met een maximaal oppervlak van 36 m2; 

3. Maximaal één keer. 

b. Een hogere bouwhoogte voor een entree van een ge-

bouw met een openbare functie: 

1. Met een maximale hoogte van 15 m; 

2. Met een maximaal oppervlak van 120 m2 per en-

tree; 

3. Maximaal twee keer. 
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4 ARTIKEL 4 CENTRUM – UIT TE WERKEN 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Centrum – Uit te werken’ 

zijn bestemd voor: 

a. Centrumvoorzieningen, zoals winkels, hotels, time 

share, detailhandel, kantoren, maatschappelijke voor-

zieningen, openbaar bestuur, openbare dienstverle-

ning en dienstverlening op het terrein van de openba-

re orde en veiligheid en gezondheidszorg;  

b. Wonen; 

c. Bedrijven en activiteiten behorende tot de categorieën 

1en 2 van de bij deze voorschriften behorende Bedrij-

venlijst 1; 

d. Horecabedrijven van categorie 1, 2 en 3; 

e. Het houden van markten en evenementen; 

f. Bijbehorende voorzieningen toegestaan, zoals wegen, 

paden, groenvoorzieningen, volkstuinen, speelvoor-

zieningen, waterlopen, waterpartijen, waterbergingen, 

verhardingen, terreinen, tuinen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de 

opwekking van duurzame energie en voorzieningen 

ten behoeve van het tegengaan van erosie. 

 

4.2 Uitwerkingsvoorschriften 

De Minister kan de bestemming ‘Centrum - Uit te werken’ 

uitwerken ten behoeve van de in 4.1 genoemde bestem-

mingen. Bij de uitwerking van de bestemming ‘Centrum  – 

Uit te werken’ wordt artikel 4 in acht genomen. 

4.3 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘Centrum’ 

is aan een aantal voorschriften gebonden. 

 

4.3.1 Gebouwen 

a. Een gebouw mag: 

1. Een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de 

op de plankaart in de aanduiding ‘maximale 

bouwhoogte (m)’ aangegeven bouwhoogte; 

2. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavelgrens 

worden gebouwd; 

3. Op niet minder dan 2 m van de zijdelingse en ach-

terste kavelgrens worden gebouwd, als er zich 

ramen in de zijmuren bevinden; 

4. Op niet minder dan 3 m van een ander gebouw 

worden gebouwd, indien dat andere gebouw zich 

op dezelfde kavel bevindt. 

b. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer 

bedragen dan het op de plankaart in de aanduiding 

‘maximum bebouwingspercentage (%)’ aangegeven 

percentage van de kavel. 

 

4.3.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. Een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 1 m hebben als 

deze zich aan de voorste kavelgrens bevindt; 
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2. Een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als 
deze zich aan de zijdelingse kavelgrens of achter-
ste kavelgrens bevindt. 

b. Een windturbine mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben; 

2. Op niet minder dan 10 m van de kavelgrens wor-

den gebouwd; 

c. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een 

bouwhoogte van maximaal 12 m hebben. 

 

4.3.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 4.2.1 en 4.2.2 zijn toegestaan en mogen worden 

herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking naar 

aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

4.4 Specifieke gebruiksvoorschriften 

4.4.1 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

4.1 is toegestaan. 

 

4.5 Vrijstelling bedrijven en activiteiten 

4.5.1 Niet omschreven bedrijven en activiteiten 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde on-

der 4.1 sublid c en een bedrijf of activiteit toestaan die niet 

voorkomt in categorieën 1 en 2 van de bij deze voorschrif-

ten behorende bedrijvenlijst 1, mits de invloed van het be-

treffende bedrijf of activiteit op de omgeving gelijk te stel-

len is aan de milieugevolgen van wel in de Bedrijvenlijst 1 

genoemde bedrijven en activiteiten. 

 

4.5.2 Bedrijven en activiteiten uit een hogere categorie 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde on-

der 4.1 sublid c en een bedrijf of activiteit toestaan die is 

opgenomen in de categorieën 3.1 tot en met 6 van de bij 

deze voorschriften behorende bedrijvenlijsten 2 en 3, mits 

door onderzoek is aangetoond dat de invloed op de om-

geving van dit bedrijf of die activiteit door de wijze van 

werken, productieprocessen, andere werkmethoden of 

voorzieningen gelijk te stellen is aan de milieugevolgen 

van de in Bedrijvenlijst 1 genoemde bedrijven en activitei-

ten. 

 

4.6 Vereisten Uitwerkingsplan   

In een uitwerkingsplan dient conform de vereisten in bijla-

ge 5 voldoende inzichtelijk te worden gemaakt in hoeverre 

de vereisten genoemd in artikel 4 in acht zijn genomen. 

 

4.7 Uitwerkingsvoorschriften (Aanvullend, voor twee of 

meer gebouwen) 

Bij de uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te wer-

ken’ ten behoeve van twee of meer gebouwen, worden in 

aanvulling op de voorschriften van artikel 4.1 tot en met 

4.6 de voorschriften in artikel 14.7 in acht genomen.  
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4.7.1 Waterhuishouding 

a. Indien een uitwerkingsplan het bebouwen van ten 

minste 2 kavels mogelijk maakt, dient voor de vaststel-

ling van het uitwerkingsplan op grond van een water-

huishoudingsplan conform de vereisten in bijlage 6 

voldoende inzichtelijk te worden gemaakt in hoeverre 

rekening is gehouden met het overstromingsgevaar; 

b. Indien een uitwerkingsplan een toename betekent van 

het verharde oppervlak door bebouwing en/of bestra-

ting met meer dan 500 m², dient voor de vaststelling 

van het uitwerkingsplan op grond van een waterhuis-

houdingsplan conform de vereisten in bijlage 6 vol-

doende inzichtelijk te worden gemaakt in hoeverre re-

kening is gehouden met het overstromingsgevaar. 

c. Als op de plankaart een minimale kavelgrootte is 

weergegeven, is de aanleg van een cisterne verplicht. 

De cisterne dient minimaal een inhoud te hebben van 

3 m³ per slaapkamer. 
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5 ARTIKEL 5 GEMENGD  

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Gemengd (Centrum + 

Sport [Stadion])’ zijn bestemd voor een combinatie van de 

bestemmingen ‘Centrum’ en ‘Sport – Stadion’: 

a. Centrumvoorzieningen, zoals winkels, hotels, boutique 

hotels, time share, pensions, detailhandel, kantoren, 

maatschappelijke voorzieningen, openbaar bestuur, 

openbare dienstverlening en dienstverlening op het 

terrein van de openbare orde en veiligheid en ge-

zondheidszorg;  

b. Sportactiviteiten, sporthallen, sportzalen, sportvelden, 

kleedruimten, clubhuizen en sportkantines; 

c. Een stadion; 

d. Wonen; 

e. Bedrijven en activiteiten behorende tot de categorieën 

1en 2 van de bij deze voorschriften behorende bedrij-

venlijst 1’; 

f. Horecabedrijven van categorie 1, 2 en 3; 

g. Het houden van markten en evenementen; 

h. Bijbehorende voorzieningen, zoals wegen, paden, 

groenvoorzieningen, volkstuinen, speelvoorzieningen, 

waterlopen, waterpartijen, waterbergingen, verhardin-

gen, terreinen, tuinen, parkeervoorzieningen, nuts-

voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de op-

wekking van duurzame energie en voorzieningen ten 

behoeve van het tegengaan van erosie. 

 

5.2 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘Ge-

mengd’ is aan een aantal voorschriften gebonden: 

 

5.2.1 Gebouwen 

a. Een gebouw mag: 

1. Een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de 

op de plankaart in de aanduiding ‘maximale bouw-

hoogte (m)’ aangegeven bouwhoogte; 

2. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavelgrens 

worden gebouwd; 

3. Op niet minder dan 2 m van de zijdelingse en ach-

terste kavelgrens worden gebouwd, als er zich 

ramen in de zijmuren bevinden; 

4. Op niet minder dan 3 m van een ander gebouw 

worden gebouwd, indien dat andere gebouw zich 

op dezelfde kavel bevindt. 

b. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer 

bedragen dan het op de plankaart in de aanduiding 

‘maximum bebouwingspercentage (%)’ aangegeven 

percentage van de kavel. 

 

 

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. Een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 1 m hebben als 

deze zich aan de voorste kavelgrens bevindt; 
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2. Een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als 

deze zich aan de zijdelingse kavelgrens of achter-

ste kavelgrens; 

b. Een windturbine mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben; 

2. Op niet minder dan 10 m van de kavelgrens wor-

den gebouwd; 

c. Een stadiontribune mag een hoogte van maximaal 15 

m hebben; 

d. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een 

bouwhoogte van maximaal 12 m hebben. 

 

5.2.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 5.2.1 en 5.2.2 zijn toegestaan en mogen worden 

herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking naar 

aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

5.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

5.3.1 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

5.1 is toegestaan. 

 

5.4 Vrijstelling bedrijven en activiteiten 

5.4.1 Niet omschreven bedrijven en activiteiten 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde on-

der 5.1 sublid c en een bedrijf of activiteit toestaan die niet 

voorkomt in categorieën 1 en 2 van de bij deze voorschrif-

ten behorende bedrijvenlijst 1, mits de invloed van het be-

treffende bedrijf of activiteit op de omgeving gelijk te stel-

len is aan de milieugevolgen van wel in de Bedrijvenlijst 1 

genoemde bedrijven en activiteiten. 

 

5.4.2 Bedrijven en activiteiten uit een hogere categorie 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde on-

der 5.1 sublid c en een bedrijf of activiteit toestaan die is 

opgenomen in de categorieën 3.1 tot en met 6 van de bij 

deze voorschriften behorende bedrijvenlijsten 2 en 3, mits 

door onderzoek is aangetoond dat de invloed op de om-

geving van dit bedrijf of die activiteit door de wijze van 

werken, productieprocessen, andere werkmethoden of 

voorzieningen gelijk te stellen is aan de milieugevolgen 

van de in Bedrijvenlijst 1 genoemde bedrijven en activitei-

ten. 
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6 ARTIKEL 6 GROEN - PARK 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Groen - Park’ zijn be-

stemd voor: 

a. Parken; 

b. Horecabedrijven van categorie 1 en 2; 

c. Ondergeschikte detailhandel; 

d. Het houden van markten en evenementen;  

e. Bijbehorende voorzieningen, zoals wegen, paden, 

volkstuinen, waterlopen, waterpartijen, watervoorzie-

ningen en voorzieningen ten behoeve van het tegen-

gaan van erosie. 

 

6.2 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘groen - 

park’ is aan een aantal voorschriften gebonden: 

 

6.2.1 Gebouwen 

a. Het aantal gebouwen per bestemmingsvlak mag niet 

meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

‘maximum aantal gebouwen’ op de plankaart is aan-

gegeven; 

b. Een gebouw mag: 

1. Een goot- en bouwhoogte hebben van respectie-

velijk 3 m en 6 m; 

2. Een maximale oppervlakte hebben van 50 m². 

c. Indien geen maximum aantal gebouwen op de plan-

kaart is aangegeven, mag in het betreffende gebied 

geen gebouw worden gerealiseerd. 

 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een bouwhoogte 

van maximaal 12 m hebben. 

 

6.2.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 6.2.1 en 6.2.2 zijn toegestaan en mogen worden 

herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking naar 

aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

6.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

6.3.1 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

6.1 is toegestaan. 
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7 ARTIKEL 7 MAATSCHAPPELIJK 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Maatschappelijk’ zijn 

bestemd voor: 

a. Maatschappelijke voorzieningen, openbaar bestuur, 

openbare dienstverlening en dienstverlening op het 

terrein van de openbare orde en veiligheid en ge-

zondheidszorg; 

b. Bijbehorende voorzieningen, zoals wegen, paden, 

groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterlopen, 

waterpartijen, waterbergingen, verhardingen, 

(volks)tuinen, parkeervoorzieningen, terreinen, nuts-

voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de op-

wekking van duurzame energie en voorzieningen ten 

behoeve van het tegengaan van erosie. 

 

7.2 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘Maat-

schappelijk’ is aan een aantal voorschriften gebonden: 

 

7.2.1 Gebouwen 

a. Een gebouw mag: 

1. Een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de 

op de plankaart in de aanduiding ‘maximale bouw-

hoogte (m)’ aangegeven bouwhoogte; 

2. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavelgrens 

worden gebouwd; 

3. Op niet minder dan 2 m van de zijdelingse en ach-

terste kavelgrens worden gebouwd; 

4. Op niet minder dan 5 m van een ander gebouw 

worden gebouwd, indien dat andere gebouw zich 

op dezelfde kavel bevindt. 

b. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer 

bedragen dan het op de plankaart in de aanduiding 

‘maximum bebouwingspercentage (%)’ aangegeven 

percentage van de kavel. 

 

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. Een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als 

deze zich aan de voorste kavelgrens bevindt; 

2. Een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als 

deze zich aan de zijdelingse kavelgrens of achter-

ste kavelgrens  bevindt; 

b. Een windturbine mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben; 

2. Op niet minder dan 10 m van de kavelgrens wor-

den gebouwd. 

c. Een gevangenismuur, mag een bouwhoogte van 

maximaal 5 m hebben; 

d. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een 

bouwhoogte van maximaal 12 m hebben. 

 

7.2.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 7.2.1 en 7.2.2 zijn toegestaan en mogen worden 
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herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking naar 

aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

7.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

7.3.1 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

7.1 is toegestaan. 
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8 ARTIKEL 8 NATUUR 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Natuur’ zijn bestemd 

voor: 

a. Het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het be-

heer van ecologische, landschappelijke en natuurlijke 

waarden; 

b. Recreatieve activiteiten; 

c. Bestaande wegen en (on)verharde paden: 

d. Bijbehorende voorzieningen, zoals taluds, groenvoor-

zieningen, waterlopen, waterpartijen, watervoorzienin-

gen en voorzieningen ten behoeve van het tegengaan 

van erosie toegestaan; 

e. Nutsvoorzieningen, mits landschappelijke ingepast. 

 

8.2 Bouwvoorschriften 

Het op de gronden met de bestemming ‘Natuur’ is aan 

een aantal voorschriften gebonden: 

 

8.2.1 Gebouwen 

Gebouwen zijn niet toegestaan. 

 

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een bouwhoogte 

van maximaal 50 m hebben. 

 

8.2.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 8.2.1 en 8.2.2 zijn toegestaan en mogen worden 

herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking naar 

aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

8.3 Nadere eisen 

De Minister kan nadere eisen stellen aan de plaats, afme-

ting, vormgeving, ontsluiting en inpassing van bouwwer-

ken. Deze nadere eisen kunnen alleen worden gesteld ten 

behoeve van: 

a. De landschappelijke en natuurlijke situatie; 

b. De ontsluiting en verkeersveiligheid; 

c. De luchtvaart 

d. De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 

 

8.4 Specifieke gebruiksvoorschriften 

8.4.1 Algemeen 

Het winnen van zand en/of andere delfstoffen is niet toe-

gestaan binnen de bestemming ‘Natuur’.  

 

8.4.2 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

8.1 is toegestaan. 
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9 ARTIKEL 9 SPORT 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Sport’ zijn bestemd voor: 

a. Sportactiviteiten, sporthallen, sportzalen, sportvelden, 

kleedruimten, clubhuizen en sportkantines; 

b. Bijbehorende voorzieningen, zoals wegen, paden, 

groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterlopen, 

waterpartijen, waterbergingen, verhardingen, volkstui-

nen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, voor-

zieningen ten behoeve van de opwekking van duur-

zame energie en voorzieningen ten behoeve van het 

tegengaan van erosie. 

 

9.2 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘sport’ is 

aan een aantal voorschriften gebonden: 

 

9.2.1 Gebouwen 

a. Een gebouw mag: 

1. Een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de 

op de plankaart in de aanduiding ‘maximale 

bouwhoogte (m)’ aangegeven bouwhoogte; 

2. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavel-

grens worden gebouwd; 

3. Op niet minder dan 3 m van de zijdelingse en 

achterste kavelgrens worden gebouwd; 

4. Op niet minder dan 5 m van een ander gebouw 

worden gebouwd, indien dat andere gebouw zich 

op dezelfde kavel bevindt. 

b. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer 

bedragen dan het op de plankaart in de aanduiding 

‘maximum bebouwingspercentage (%)’ aangegeven 

percentage van de kavel. 

 

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. Een windturbine mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben; 

2. Op niet minder dan 10 m van de kavelgrens wor-

den gebouwd; 

b. Een hek of netwerk ten behoeve van het tegenhouden 

van ballen mag een bouwhoogte van maximaal 12 m 

hebben; 

c. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag een 

bouwhoogte van maximaal 30 m hebben. 

 

9.2.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 9.2.1 en 9.2.2 zijn toegestaan en mogen worden 

herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking naar 

aard en omvang niet wordt vergroot. 
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9.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

9.3.1 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

9.1 is toegestaan. 
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10 ARTIKEL 10   VERKEER 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Verkeer’ zijn bestemd 

voor: 

a. Verkeer, wegen, straten, fietspaden en trottoirs; 

b. Bijbehorende voorzieningen, zoals paden, taxistand-

plaatsen, bushaltes, bruggen, duikers, groenvoorzie-

ningen, bermen, waterlopen, waterpartijen, verhardin-

gen, parkeervoorzieningen, voetpaden, voorzieningen 

ten behoeve van de verkeersregeling, verlichting, 

nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van 

het tegengaan van erosie.  

 

10.2 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘Verkeer’ 

is aan een aantal voorschriften gebonden: 

 

10.2.1 Gebouwen 

Een gebouw mag: 

a. Een bouwhoogte hebben van maximaal 3 m; 

b. Een maximale oppervlakte hebben van 12 m². 

 

10.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

mag niet meer dan 12 m bedragen. 

 

10.2.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 10.2.1 en 10.2.2 zijn toegestaan en mogen wor-

den herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking 

naar aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

10.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

10.3.1 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

10.1 is toegestaan. 

 

10.4 Wijzigingsbevoegdheid 

10.4.1 Wijzigingsgebied 1 

De Minister kan ter plaatse van de aanduiding ‘wijzigings-

gebied - 1’ de bestemming ‘Verkeer’ wijzigen in de be-

stemmingen ‘Wonen - 2’ met dien verstande dat: 

a. De wijziging uitsluitend wordt toegepast binnen de ge-

bieden die op de plankaart zijn voorzien van de aan-

duiding ‘wijzigingsgebied - 1’; 

b. Na toepassing van de wijziging de voorschriften van 

de bestemming ‘Wonen - 2’ van toepassing zijn. 

 

10.4.2 Wijzigingsgebied 2 

De Minister kan ter plaatse van de aanduiding ‘wijzigings-

gebied - 2’ de bestemming ‘Verkeer’ wijzigen in: 
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a. De bestemming ‘Centrum’, voor zover het de gronden 

betreft aan de dalzijde van de gerealiseerde weg, en 

met dien verstande dat: 

1. De wijziging uitsluitend wordt toegepast binnen het 

gebied dat op de plankaart is voorzien van de 

aanduiding ‘wijzigingsgebied 2’; 

2. Na toepassing van de wijziging de voorschriften 

van de bestemming ‘Centrum’ van toepassing is. 

b. De bestemming ‘Wonen – 2’, voor zover het de gron-

den betreft aan de bergzijde van de gerealiseerde 

weg, en met dien verstande dat: 

1. De wijziging uitsluitend wordt toegepast binnen het 

gebied dat op de plankaart is voorzien van de 

aanduiding ‘wijzigingsgebied 2’; 

2. Na toepassing van de wijziging de voorschriften 

van de bestemmingen ‘Wonen – 2’ van toepassing 

is. 

 

10.4.3 Wijzigingsgebied 3 

De Minister kan ter plaatse van de aanduiding ‘wijzigings-

gebied - 3’ de bestemming ‘Verkeer’ wijzigen in de be-

stemmingen ‘Centrum’ met dien verstande dat: 

a. De wijziging uitsluitend wordt toegepast binnen de ge-

bieden die op de plankaart zijn voorzien van de aan-

duiding ‘wijzigingsgebied - 3’; 

b. Na toepassing van de wijziging de voorschriften van 

de bestemming ‘Centrum’ van toepassing zijn. 

 

10.4.4 Wijzigingsgebied 4 

De Minister kan ter plaatse van de aanduiding ‘wijzigings-

gebied - 4’ de bestemming ‘Verkeer’ wijzigen in de be-

stemmingen ‘Wonen - 1’ met dien verstande dat: 

c. De wijziging uitsluitend wordt toegepast binnen de ge-

bieden die op de plankaart zijn voorzien van de aan-

duiding ‘wijzigingsgebied - 4’; 

d. Na toepassing van de wijziging de voorschriften van 

de bestemming ‘Wonen - 1’ van toepassing zijn. 
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11 ARTIKEL 11 WATER 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Water’ zijn bestemd 

voor: 

a. Water, waterhuishouding en waterberging; 

b. Het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het be-

heer van landschappelijke en natuurlijke waarden; 

c. Bijbehorende voorzieningen, zoals taluds, boeien, 

kunstwerken ten behoeve van waterstaatkundige 

doeleinden, loopbruggetjes, oevers, onderhoudswe-

gen, groenvoorzieningen, waterlopen, waterpartijen, 

watervoorzieningen en nutsvoorzieningen zoals lei-

dingen. 

 

11.2 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘Water’ is 

aan een aantal voorschriften gebonden: 

 

11.2.1 Gebouwen 

Gebouwen zijn niet toegestaan. 

 

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een 

bouwhoogte van maximaal 12 m hebben. 

 

11.2.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 11.2.1 en 11.2.2 zijn toegestaan en mogen wor-

den herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking 

naar aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

11.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

11.3.1 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

11.1 is toegestaan. 
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12 ARTIKEL 12 WONEN - 1 

12.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Wonen - 1’ zijn bestemd 

voor: 

a. Wonen, met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding ‘overstromingsgevoelig gebied’ op de 

plankaart de eerste bouwlaag ten behoeve van wonen 

alleen is toegestaan op een hoogte die niet lager is 

dan de op de plankaart in de aanduiding ‘bouwhoogte 

bouwlaag (m)‘ aangegeven bouwhoogte; 

b. Bedrijven en activiteiten behorende tot de categorieën 

1 en 2 van de bij deze voorschriften behorende bedrij-

venlijst 1, ter plaatse van de op de plankaart aange-

ven aanduiding ‘bedrijf categorie 1 en 2 (lijst 1)’, met 

uitzondering van bedrijven die tot horecabedrijven van 

categorie 3 worden gerekend; 

c. Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;  

d. Hotel met maximaal 15 hotelkamers; 

e. Religieuze voorzieningen; 

f. Recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, 

zwemmen; 

g. Bijbehorende voorzieningen, zoals wegen, paden, 

groenvoorzieningen, volkstuinen, speelvoorzieningen, 

waterlopen, waterpartijen, waterbergingen, verhardin-

gen, tuinen, terreinen, parkeervoorzieningen, nuts-

voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de op-

wekking van duurzame energie en voorzieningen ten 

behoeve van het tegengaan van erosie. 

 

12.2 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘Wonen - 

1’ is aan een aantal voorschriften gebonden: 

 

12.2.1 Gebouwen 

a. Een gebouw mag: 

1. Een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de 

op de plankaart in de aanduiding ‘maximale bouw-

hoogte (m)’ aangegeven bouwhoogte; 

2. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavelgrens 

worden gebouwd; 

3. Op niet minder dan 3 m van de zijdelingse en ach-

terste kavelgrens worden gebouwd; 

4. Op niet minder dan 3 m van een andere worden 

gebouwd, indien die andere woning zich op de-

zelfde kavel bevindt. 

b. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer 

bedragen dan het op de plankaart in de aanduiding 

‘maximum bebouwingspercentage (%)’ aangegeven 

percentage van de kavel. 

 

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. Een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als 

deze zich aan de voorste kavelgrens bevindt; 

2. Een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als 

deze zich aan de zijdelingse kavelgrens of achter-

ste kavelgrens; 
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b. Een windturbine mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben; 

2. Op niet minder dan 10 m van de kavelgrens wor-

den gebouwd; 

c. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een 

bouwhoogte van maximaal 12 m hebben; 

d. Bij afgraven van grond op een diepte van meer dan 

1,5 m met een hellingshoek van meer dan 45º dient 

een keermuur te worden gerealiseerd. 

 

12.2.3 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 12.2.1 en 12.2.2 zijn toegestaan en mogen wor-

den herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking 

naar aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

12.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

12.3.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf 

In een woning is een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf 

toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

a. De aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijf mag aan 

de woonfunctie geen afbreuk doen en dienen daaraan 

ondergeschikt te zijn in die zin dat de woonfunctie de 

primaire functie dient te blijven. Dit betekent dat niet 

meer dan 30% van het vloeroppervlak van de woning 

ten behoeve van het aan-huis-verbonden beroep of 

bedrijf mag worden gebruikt; 

b. De activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de 
woonsituatie. Dit betekent dat in geval van bedrijfsac-
tiviteiten uitsluitend bedrijfsactiviteiten behorende tot 
categorie 1 van de bij deze voorschriften behorende 
Bedrijvenlijst 1 zijn toegestaan; 

c. De activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aan-
zien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk 
doen aan het karakter van de woning en de woonom-
geving; 

d. De activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben 
op de normale verkeersafwikkeling en geen oneven-
redige parkeerdruk veroorzaken. 

12.3.2 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

12.1 is toegestaan. 

 

12.4 Vrijstelling bedrijven en activiteiten 

12.4.1 Niet omschreven bedrijven en activiteiten 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde on-

der 12.1 sublid c en een bedrijf of activiteit toestaan die 

niet voorkomt in categorieën 1 en 2 van de bij deze voor-

schriften behorende bedrijvenlijst 1, mits de invloed van 

het betreffende bedrijf of activiteit op de omgeving gelijk te 

stellen is aan de milieugevolgen van wel in de Bedrijven-

lijst 1 genoemde bedrijven en activiteiten. 
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12.4.2 Bedrijven en activiteiten uit een hogere categorie 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde on-

der 12.1 sublid c en een bedrijf of activiteit toestaan die is 

opgenomen in de categorieën 3.1 tot en met 6 van de bij 

deze voorschriften behorende bedrijvenlijsten 2 en 3, mits 

door onderzoek is aangetoond dat de invloed op de om-

geving van dit bedrijf of die activiteit door de wijze van 

werken, productieprocessen, andere werkmethoden of 

voorzieningen gelijk te stellen is aan de milieugevolgen 

van de in Bedrijvenlijst 1 genoemde bedrijven en activitei-

ten. 
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13 ARTIKEL 13 WONEN - 2 

13.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Wonen - 2’ zijn bestemd 

voor: 

a. Wonen; 

b. Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;  

c. Hotel met maximaal 15 hotelkamers; 

d. Religieuze voorzieningen; 

e. Bijbehorende voorzieningen, zoals wegen, paden, 

groenvoorzieningen, volkstuinen, speelvoorzieningen, 

waterlopen, waterpartijen, waterbergingen, verhardin-

gen, tuinen, terreinen, parkeervoorzieningen, nuts-

voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de op-

wekking van duurzame energie en voorzieningen ten 

behoeve van het tegengaan van erosie. 
 

13.2 Bouwvoorschriften 

Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘Wonen - 

2’ is aan een aantal voorschriften gebonden: 

 

13.2.1 Gebouwen heuvels 

a. De maximale bouwhoogte en de minimale grootte per 

kavel mag respectievelijk niet meer dan wel minder 

bedragen dan de op de plankaart in de aanduiding 

‘maximale bouwhoogte(m)’ en ‘minimale kavelgrootte 

(m²)’ is aangegeven; 

b. Per kavel mag maximaal 1 woning worden gereali-

seerd; 

c. De totale oppervlakte van het gebouw mag niet meer 

dan het op de plankaart in de aanduiding ‘maximum 

bebouwingspercentage (%)’ aangegeven percentage 

van de kavel bedragen, tot een maximum van 250 m² 

bebouwd oppervlak per kavel; 

d. Een gebouw mag:  

1. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavelgrens 

worden gebouwd; 

2. Op niet minder dan 3 m van de zijdelingse en ach-

terste kavelgrens worden gebouwd; 

3. Een dakhelling hebben van minimaal 20 en maxi-

maal 45 graden. 

 

13.2.2 Cisterne 

De realisatie van een cisterne op eigen terrein  is ver-

plicht. De cisterne dient minimaal een inhoud te hebben 

van 3 m³ per slaapkamer. 

 

13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. Een erf- en terreinafscheiding mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als 

deze zich aan de voorste kavelgrens bevindt; 

2. Een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als 

deze zich aan de zijdelingse kavelgrens of achter-

ste kavelgrens; 

b. Een windturbine mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben; 
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2. Op niet minder dan 10 m van de kavelgrens wor-

den gebouwd; 

c. Een grondkering mag maximaal 3 m hoogte bedragen; 

d. Een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde mag een 

bouwhoogte van maximaal 12 m hebben. 

 

13.2.4 Bouw- en woonrijp maken 

Er worden de volgende regels gesteld aan het bouw- en 

woonrijp maken:  

a. De maximale diepte van een uitgraving mag niet meer 

dan 2,5 m bedragen; 

b. Bij afgraven van grond op een diepte van meer dan 

1,5 m met een hellingshoek van meer dan 45º dient 

een keermuur te worden gerealiseerd; 

c. De maximale bouwhoogte van een keermuur mag niet 

meer dan 3 m bedragen; 

d. De afstand tussen twee keermuren dient minimaal 1 m 

te bedragen, waarbij de 1
e
 meter aan weerszijden van 

de keermuur beplant dient te worden. 

 

13.2.5 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 13.2.1 en 13.2.2 zijn toegestaan en mogen wor-

den herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking 

naar aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

 

13.3 Specifieke gebruiksvoorschriften 

13.3.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf 

In een woning is een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf 

toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

a. De aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijf mag aan 

de woonfunctie geen afbreuk doen en dienen daaraan 

ondergeschikt te zijn in die zin dat de woonfunctie de 

primaire functie dient te blijven. Dit betekent dat niet 

meer dan 30% van het vloeroppervlak van de woning 

ten behoeve van het aan-huis-verbonden beroep of 

bedrijf mag worden gebruikt; 
b. De activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de 

woonsituatie. Dit betekent dat in geval van bedrijfsac-
tiviteiten uitsluitend bedrijfsactiviteiten behorende tot 
categorie 1 van de bij deze voorschriften behorende 
Bedrijvenlijst 1 zijn toegestaan; 

c. De activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aan-
zien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk 
doen aan het karakter van de woning en de woonom-
geving; 

d. De activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben 
op de normale verkeersafwikkeling en geen oneven-
redige parkeerdruk veroorzaken. 

13.3.2 Bestaande afwijkingen 

Bestaand gebruik dat niet voldoet aan het bepaalde onder 

13.1 is toegestaan. 
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14 ARTIKEL 14 WONEN – UIT TE WERKEN 

14.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Wonen - Uit te werken’ 

zijn bestemd voor: 

a. Wonen; 

b. Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;  

c. Hotel met maximaal 15 hotelkamers; 

d. Religieuze voorzieningen; 

e. Bijbehorende voorzieningen toegestaan, zoals wegen, 

paden, groenvoorzieningen, volkstuinen, speelvoor-

zieningen, waterlopen, waterpartijen, waterbergingen, 

verhardingen, tuinen, terreinen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de 

opwekking van duurzame energie en voorzieningen 

ten behoeve van het tegengaan van erosie. 

 

14.2 Uitwerkingsvoorschriften (Generiek) 

De Minister kan de bestemming ‘Wonen - Uit te werken’ 

uitwerken ten behoeve van:  

a. Realisatie van één gebouw, waarbij het verhard op-

pervlak niet meer dan maximaal 500 m2 mag bedra-

gen; 

b. Realisatie van twee of meer gebouwen, waarbij het  

verhard oppervlak meer dan 500 m2 mag bedragen.  

Bij de uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te wer-

ken’  worden de artikelen  14.2.1 tot en met 14.2.8 in acht 

genomen. 

 

14.2.1 Gebouwen 

a. Per kavel mag maximaal 1 woning worden gereali-

seerd; 

b. Een gebouw mag een bouwhoogte hebben die niet 

hoger is dan de op de plankaart in de aanduiding 

‘maximale bouwhoogte (m)’ is aangegeven; 

c. Een gebouw mag:  

1. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavelgrens 

worden gebouwd; 

2. Op niet minder dan 3 m van de zijdelingse en ach-

terste kavelgrens worden gebouwd. 

d. De totale oppervlakte van het gebouw mag niet meer 

dan het op de plankaart in de aanduiding ‘maximum 

bebouwingspercentage (%)’ aangegeven percentage 

van de kavel bedragen, tot een maximum van 250 m² 

bebouwd oppervlak per woonkavel. 

 

14.2.2 Erf- en terreinafscheiding 

Een erf- en terreinafscheiding: 

a. Mag een bouwhoogte van maximaal 1,5 m hebben als 

deze zich aan de voorste kavelgrens bevindt; 

b. Mag een bouwhoogte van maximaal 2 m hebben als 

deze zich aan de zijdelingse en achterste kavelgrens 

bevindt. 
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14.2.3 Kavel 

a. De minimale grootte per kavel mag niet minder bedra-

gen dan de op de plankaart in de aanduiding ‘minima-

le kavelgrootte (m²)’ is aangegeven; 

b. Minimaal 40% per kavel wordt groen danwel ten be-

hoeve van de waterhuishouding ingericht; 

c. Een windturbine mag: 

1. Een bouwhoogte van maximaal 12 m hebben; 

2. Op niet minder dan 10 m van de kavelgrens wor-

den gebouwd. 

 

14.2.4 Bestaande afwijkingen 

Bestaande bouwwerken die niet voldoen aan het bepaal-

de onder 15.2.1 en 15.2.2 zijn toegestaan en mogen wor-

den herbouwd en veranderd, mits de bestaande afwijking 

naar aard en omvang niet wordt vergroot. 

 

14.2.5 Cisterne 

De realisatie van een cisterne op eigen terrein  is ver-

plicht. De cisterne dient minimaal een inhoud te hebben 

van 3 m³ per slaapkamer. 

 

14.2.6 Blusvoorzieningen 

Op de kavel dienen voldoende bluswatervoorzieningen te 

worden gerealiseerd, in lijn met de richtlijnen van de 

Brandweer.  

 

14.2.7 Bouw- en woonrijp maken 

In de nadere uitwerking worden de volgende regels ge-

steld over het bouw- en woonrijp maken:  

a. De maximale diepte van een uitgraving mag niet meer 

dan 2,5 m bedragen; 

b. Bij afgraven van grond op een diepte van meer dan 

1,5 m met een hellingshoek van meer dan 45º dient 

een keermuur te worden gerealiseerd; 

c. De maximale bouwhoogte van een keermuur mag niet 

meer dan 3 m bedragen; 

d. De afstand tussen twee keermuren dient minimaal 1 m 

te bedragen, waarbij de 1
e
 meter aan weerszijden van 

de keermuur beplant dient te worden. 

 

14.2.8 Ontsluiting 

a. Het gebied wordt zoveel mogelijk ontsloten via een 

indirecte aansluiting op de hoofdinfrastructuur;  

b. De minimale breedte van een ontsluitingsweg dient 6 

m te bedragen; 

c. Bij de aanleg van de ontsluiting mag geen onevenre-

dig gevaar ontstaan op gebied van verkeershinder en 

erosie.  

 

14.2.9 Vereisten Uitwerkingsplan  

In een uitwerkingsplan dient conform de vereisten in bijla-

ge 5 voldoende inzichtelijk te worden gemaakt in hoeverre 

de vereisten genoemd in artikel 14.2.1 t/m 14.2.8 in acht 

zijn genomen. 
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14.3 Uitwerkingsvoorschriften (Aanvullend, voor twee of 

meer gebouwen) 

Bij de uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te wer-

ken’ ten behoeve van twee of meer gebouwen, worden in 

aanvulling op de voorschriften van artikel 14.2.1 tot en met 

14.2.8 de voorschriften in artikel 14.3.1 in acht genomen.  

 

14.3.1 Waterhuishouding 

d. Indien een uitwerkingsplan het bebouwen van ten 

minste 2 kavels mogelijk maakt, dient voor de vaststel-

ling van het uitwerkingsplan op grond van een water-

huishoudingsplan conform de vereisten in bijlage 6 

voldoende inzichtelijk te worden gemaakt in hoeverre 

rekening is gehouden met het overstromingsgevaar; 

e. Indien een uitwerkingsplan een toename betekent van 

het verharde oppervlak door bebouwing en/of bestra-

ting met meer dan 500 m², dient voor de vaststelling 

van het uitwerkingsplan op grond van een waterhuis-

houdingsplan conform de vereisten in bijlage 6 vol-

doende inzichtelijk te worden gemaakt in hoeverre re-

kening is gehouden met het overstromingsgevaar. 

 

14.4 Voorlopig bouwverbod 

Op de gronden met de bestemming ‘Wonen - Uit te wer-

ken’ mag uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig 

een door de Minister vastgesteld uitwerkingsplan dat on-

herroepelijk is geworden. 

 

14.5 Vrijstelling  

14.5.1 Vrijstelling van de bouwvoorschriften  

De Minister kan vrijstelling verlenen voor het bouwen van 

bouwwerken vóór het tijdstip van onherroepelijk worden 

van het onder 14.3 bedoelde uitwerkingsplan, indien het 

bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-

uitwerkingsplan dat ter visie heeft gelegen. 
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15 ARTIKEL 15 WAARDE - ARCHEOLOGIE 

15.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie’ 

zijn naast de andere aangewezen bestemmingen bestemd 

voor de bescherming en veiligstelling van archeologische 

waarden. 

  

15.2 Bouwvoorschriften 

15.2.1 Algemeen 

Er mag uitsluitend gebouwd worden voor zover vóór het 

bouwen een inventariserend veldonderzoek is overgelegd, 

waarin de archeologische waarde van de betrokken loca-

tie naar het oordeel van de Minister in voldoende mate is 

vastgesteld, tenzij uit aanvullend bureauonderzoek blijkt 

dat er een lage archeologische verwachting is en er geen 

nader archeologisch onderzoek nodig is. 

 

15.2.2 Bouwen  

Indien uit een inventariserend veldonderzoek blijkt dat ar-

cheologische waarden vanwege voorgenomen bouwactivi-

teiten zullen worden verstoord, kan de Minister aan de 

bouwvergunning de volgende voorschriften verbinden:  

a. De verplichting tot het treffen van technische maatre-

gelen waardoor archeologische waarden in de bodem 

worden behouden; 

b. De verplichting tot het doen van opgravingen. 

15.3 Aanlegvergunning 

15.3.1 Activiteiten 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 

‘Waarde - Archeologie’ zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van de Minister de volgende activi-

teiten uit te voeren:  

a. Het verrichten van werkzaamheden die archeologi-

sche en cultuurhistorische resten en fundamenten 

kunnen aantasten; 

b. Het slopen van bouwwerken. 

 

15.3.2 Voorwaarden 

De Minister kan de vergunning verlenen als de archeolo-

gische waarden niet worden aangetast. 

 

15.3.3 Uitzonderingen op het verbod 

Het verbod onder 15.3.1 is niet van toepassing, indien de 
activiteiten: 

a. Normaal onderhoud betreffen; 
b. Reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwer-

kingtreding van het ontwikkelingsplan; 
c. Krachtens een onherroepelijke aanlegvergunning 

reeds mogen worden uitgevoerd. 
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15.4 Wijziging gronden bestemming ‘Waarde - 

Archeologie’ 

De Minister kan de bestemming 'Waarde - Archeolo-

gie ' wijzigen door de bestemmingsaanduiding geheel of 

gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien op ba-

sis van archeologisch onderzoek ter plaatse geen archeo-

logische waarden zijn aangetroffen. 

  

http://ruimtelijkeplannen.nl/r_NL.IMRO.1696.BP0400buitNDB2008-va00_2.25.html
http://ruimtelijkeplannen.nl/r_NL.IMRO.1696.BP0400buitNDB2008-va00_2.25.html
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16 ARTIKEL 16 WATERSTAAT - WATERHUISHOU-

DING 

16.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de bestemming ‘Waterstaat - Waterhuis-

houding’ zijn naast de andere bestemmingen bestemd 

voor het opvangen, draineren en/of bergen van water. 

 

16.2 Bouwvoorschriften 

16.2.1 Algemeen 

Voor het bouwen ten behoeve van de andere daar voor-

komende bestemming(en) geldt dat uitsluitend gebouwd 

mag worden voor zover vóór het bouwen een onderzoek 

is overgelegd, waarin de waterbergende functie van de 

betrokken locatie naar het oordeel van de Minister in vol-

doende mate is vastgesteld. 

 

16.2.2 Bouwen  

Indien uit onderzoek blijkt dat de waterbergende functie 

vanwege voorgenomen bouwactiviteiten zal worden aan-

getast, kan de Minister aan de bouwvergunning mitige-

rende voorschriften verbinden. 

 

16.3 Aanlegvergunning 

16.3.1 Activiteiten 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 

‘Waterstaat - Waterhuishouding’ zonder of in afwijking van 

een schriftelijke vergunning van de Minister de volgende 

activiteiten uit te voeren:  

a. Het aanleggen, verbreden, verleggen, of verharden 

van wegen en paden; 

b. Het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

c. Het ophogen of afgraven van gronden; 

d. Het wijzigen van de profielindeling van wegen en pa-

den; 

e. Andere activiteiten die afbreuk doen aan het water-

bergend vermogen van het gebied. 

 

16.3.2 Voorwaarden 

De Minister kan de vergunning verlenen als de waterber-

gende functie niet wordt aangetast en aan de vereisten 

wordt voldaan.  

 

16.3.3 Uitzonderingen op het verbod 

Het verbod onder 16.3.1 is niet van toepassing, indien de 
activiteiten: 

a. Normaal onderhoud betreffen; 
b. Reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwer-

kingtreding van het ontwikkelingsplan; 
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c. Krachtens een onherroepelijke aanlegvergunning 
reeds mogen worden uitgevoerd. 
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ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

17 ARTIKEL 17 ANTIDUBBELTELBEPALING 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toe-

staan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of 

alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 

latere bouwplannen buiten beschouwing. 

 

 

18 ARTIKEL 18   AANLEGVERGUNNING 

18.1 Activiteiten 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke 

aanlegvergunning van de Minister de volgende activiteiten 

uit te voeren: 

a. Aanleggen, verbreden, verleggen of verharden van 

wegen; 

b. Aansluiten van wegen op hoofdwegen; 

c. Het ophogen en afgraven van gronden, met meer dan 

2 m hoogte danwel diepte); 

d. Het verrichten van werkzaamheden en bouwen van 

werken die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden 

(zoals [maar niet uitputtend] baggerwerkzaamheden, 

dempen van water, en landaanwinning); 

e. Aanbrengen van kabels en leidingen (groter dan indi-

viduele huisaansluitingen); 

f. Aanbrengen van drainagegoten (groter dan individuele 

huisaansluitingen). 

 

18.2 Voorwaarden 

De Minister kan de aanlegvergunning verlenen als de 

landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, water-

huishoudelijke waarden, de bereikbaarheid en de ver-

keersveiligheid van het gebied niet onevenredig worden 

aangetast. 

 

18.3 Uitzonderingen op het verbod 

Het verbod onder 19.1.1 is niet van toepassing, indien de 

activiteiten: 

a. Normaal onderhoud betreffen; 

b. Reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwer-

kingtreding van het ontwikkelingsplan; 

c. Krachtens een verleende aanlegvergunning reeds 

mogen worden uitgevoerd. 
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19 ARTIKEL 19 ALGEMENE BOUWVOORSCHRIFTEN 

19.1 Parkeren 

De Minister kan pas een bouwvergunning verlenen indien 

uit de aanvraag om bouwvergunning blijkt dat voldaan 

wordt aan de parkeernorm zoals genoemd in bijlage 4 van 

deze voorschriften. 

 

19.1.1 Vrijstelling van parkeernormen 

De Minister mag vrijstelling verlenen van de aanleg van 

voldoende parkeerplaatsen indien in de directe nabijheid 

voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn, en/of de par-

keerplaatsen niet ruimtelijk inpasbaar zijn. In dat laatste 

geval dienen als onderdeel van het bouwplan elders, maar 

binnen redelijke loopafstand, voldoende parkeerplaatsen 

te worden gerealiseerd. 

 

19.1.2 Wijziging parkeernormen 

De Minister kan de in bijlage 4 opgenomen parkeernor-

men wijzigen naar nieuwe parkeernormen indien de ge-

noemde parkeernormen niet meer actueel blijken te zijn.  

 

19.2 Ondergronds bouwen 

Op plaatsen waar hoofd- en bijgebouwen zijn of worden 

gebouwd mag eveneens ondergronds gebouwd worden.  

 

19.2.1 Vrijstelling ondergronds bouwen 

De Minister kan vrijstelling verlenen voor het bouwen van 

ondergrondse bouwwerken op andere locaties dan onder 

het hoofdgebouw of bijgebouw, mits hierdoor de in het 

gebied aanwezige waarden niet onevenredig worden aan-

getast. 
 

 

20 ARTIKEL 20 ALG. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

20.1 Algemeen  

Het is verboden de gebouwen, bouwwerken geen gebou-

wen zijnde, en terreinen te gebruiken of laten gebruiken in 

strijd met de bestemming en de voorschriften.  

 

 

21 ARTIKEL 21 ALG. VRIJSTELLINGSVOORSCHRIFT 

21.1 Veeteelt of landbouwbedrijf 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde in 

hoofdstuk 2 voor een veeteelt- en/of landbouwbedrijf, mits 

door onderzoek is aangetoond dat geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van het woon- en leefklimaat van 

de aangrenzende gronden, en met inachtneming van het 

volgende:  

a. Een gebouw ten behoeve van een veeteelt- en/of 

landbouwbedrijf mag: 
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1. Een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 6 

m; 

2. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavelgrens 

worden gebouwd; 

3. Op niet minder dan 3 m van de zijdelingse en ach-

terste kavelgrens worden gebouwd; 

4. Op niet minder dan 5 m van een ander gebouw 

worden gebouwd; 

b. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer 

bedragen dan 25 %; 

c. De hoogte van een erf- en terreinafscheiding van een 

veeteelt- en/of landbouwbedrijf mag niet meer bedra-

gen dan maximaal 2 m; 

d. De hoogte van een ander bouwwerk, geen gebouw 

zijnde van een veeteelt- en/of landbouwbedrijf mag 

niet meer bedragen dan maximaal 12 m; 

e. De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden mogen niet onevenredig worden beperkt.  

f. Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden 

van de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en het 

straat- en bebouwingsbeeld. 

 

21.2 Begraafplaats 

De Minister kan vrijstelling verlenen van het bepaalde in 

het deel ‘Bestemmingen’ voor een begraafplaats, mits is 

aangetoond dat de locatie geschikt is voor een begraaf-

plaats, geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het 

woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden, en 

met inachtneming van het volgende:  

a. Een gebouw ten behoeve van begraafplaats mag: 

1. Een bouwhoogte hebben die niet hoger is dan 6 

m; 

2. Op niet minder dan 5 m van de voorste kavelgrens 

worden gebouwd; 

3. Op niet minder dan 3 m van de zijdelingse en ach-

terste kavelgrens worden gebouwd; 

4. Op niet minder dan 5 m van een ander gebouw 

worden gebouwd; 

b. De totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer 

bedragen dan 10 %; 

c. De hoogte van een erf- en terreinafscheiding van een 

begraafplaats mag niet meer bedragen dan maximaal 

2 m; 

d. De hoogte van een ander bouwwerk, geen gebouw 

zijnde van een begraafplaats mag niet meer bedragen 

dan maximaal 6 m; 

e. De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden mogen niet onevenredig worden beperkt.  

f. Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden 

van de verkeersveiligheid. 

 

22 ARTIKEL 22 ALG. WIJZIGINGSVOORSCHRIFT 

22.1 Algemeen  

De Minister kan de in het ontwikkelingsplan opgenomen 

bestemmingen wijzigen ten behoeve van een geringe ver-

schuiving van de begrenzing van bestemmingen, indien 

blijkt dat deze geringe verschuiving vanwege de werkelijke 

toestand van het terrein gewenst of noodzakelijk is. 
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23 ARTIKEL 23 ALG. PROCEDUREVOORSCHRIFTEN  

23.1 Vrijstelling  

Op een door de Minister te verlenen vrijstelling is de vol-

gende procedure van toepassing: 

a. Een verzoek om een vrijstelling wordt schriftelijk inge-

diend bij de Minister; 

b. De Minister neemt binnen zestig dagen na ontvangst 

van het verzoek een beslissing; 

c. De beslissing wordt schriftelijk aan de verzoeker me-

degedeeld.  

 

23.2 Nadere eisen 

Op door de Minister te stellen nadere eisen is de procedu-

re van toepassing waarbij het besluit van de Minister tot 

het stellen van een nadere eis schriftelijk geschiedt en met 

redenen is omkleed.  

 

23.3 Uitwerking en Wijziging 

Op een door de Minister uit te werken of te wijzigen ont-
wikkelingsplan als bedoeld in artikelen 4 Çentrum – Uit te 
werken’, 10 ‘Verkeer’, en 14 ‘Wonen – Uit te werken’ is de 
volgende procedure van toepassing. 
 

23.3.1 Ontwerp-uitwerkings- en wijzigingsplan 

a. De Minister legt het ontwerp van het uitwerkings- of 
wijzigingsplan, met de daarop betrekking hebbende 

stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoorde-
ling van het ontwerp, ter inzage op het ministerie van 
VROMI; 

b. Het ontwerp van het uitwerkings- of wijzigingsplan ligt 
ter inzage gedurende de in artikel 23.3.1 sublid h be-
doelde termijn; 

c. Voorafgaand aan de ter inzage legging van het ont-
werpuitwerkings- of -wijzigingsplan geeft de Minister in 
een of meer plaatselijke dagbladen, en voorts op de 
voor de publicatie van officiële mededelingen gebrui-
kelijke wijze, kennis van het ontwerp in de Nederland-
se en Engelse taal, waarbij volstaan kan worden met 
het vermelden van de zakelijke inhoud; 

d. In de kennisgeving als bedoeld in artikel 23.3.1 sublid 
c wordt vermeld:  
1. Waar en wanneer het ontwerpuitwerkings- of -

wijzigingsplan ter inzage zal liggen; 
2. Wie in de gelegenheid worden gesteld om ziens-

wijzen naar voren te brengen; 
3. Op welke wijze dit kan geschieden; 

e. Indien het ontwerpuitwerkings- of -wijzigingsplan tot 
een of meer belanghebbenden is gericht, zendt de Mi-
nister voorafgaand aan de terinzagelegging het ont-
werp en hetgeen vermeld onder 23.3.1 lid d toe aan 
de belanghebbenden, onder wie begrepen de aanvra-
ger; 

f. Belanghebbenden kunnen bij de Minister naar keuze 
schriftelijk of mondeling hun zienswijze op het ontwerp 
uitwerkings- of wijzigingsplan naar voren brengen; 

g. Indien het een ontwerpuitwerkings- of -wijzigingsplan 
op aanvraag betreft, stelt de Minister de aanvrager zo 
nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren 
gebrachte zienswijzen; 
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h. De termijn voor het naar voren brengen van zienswij-
zen bedraagt zes weken; 

i. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop 
het ontwerpuitwerkings- of -wijzigingsplan ter inzage is 
gelegd; 

j. Een zienswijze is tijdig ingediend als het voor het ein-
de van de termijn is ontvangen; 

k. Bij verzending per post is een zienswijze tijdig inge-
diend als het voor het einde van de termijn ter post is 
bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop 
van de termijn is ontvangen; 

l. Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten verstrekt 
de minister een afschrift van de ter inzage gelegde 
stukken. 
 

23.3.2 Vaststelling uitwerkings- en wijzigingsplan 

a. Indien het een uitwerkings- of wijzigingsplan op aan-

vraag betreft, beslist de Minister uiterlijk 6 maanden 

na ontvangst van de aanvraag omtrent de vaststelling 

van het uitwerkings- of wijzigingsplan; 

b. Indien de aanvraag van een uitwerkings- of wijzi-

gingsplan een zeer ingewikkeld of omstreden ontwerp 

betreft, kan de Minister, voordat een ontwerp ter inza-

ge wordt gelegd, binnen acht weken na ontvangst van 

de aanvraag, de in artikel 23.3.2 sublid a  bedoelde 

termijn met een redelijke termijn verlengen; 

c. Voordat de Minister een besluit tot verlenging neemt, 

zoals bedoeld in artikel 23.3.2 sublid b, stelt hij de 

aanvrager van het uitwerkings- of wijzigingsplan in de 

gelegenheid zijn zienswijze daarover naar voren te 

brengen; 

d. In afwijking van het bepaalde in artikel 23.3.2 sublid a, 

b en c beslist de Minister uiterlijk twaalf weken na de 

terinzagelegging van het ontwerp-uitwerkings- of wij-

zigingsplan omtrent:  
1. de vaststelling van het uitwerkings- of wijzigings-

plan; 
2. de intrekking van een besluit; 
3. de wijziging van een besluit en de aanvraag is 

gedaan door een ander dan degene tot wie het te 
wijzigen besluit is gericht. 

e. In afwijking van het bepaalde in artikel 23.3.2 sublid a, 

b, c en d beslist de Minister uiterlijk 4 weken nadat de 

termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is 

verstreken, en indien geen zienswijzen zijn ingebracht,  

omtrent de vaststelling van het uitwerkings- of wijzi-

gingsplan.                                                                                 
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24 ARTIKEL 24 OVERIGE VOORSCHRIFTEN 

24.1 Afstemming Bouw- en Woningverordening  

Voor zover de bestemmingsvoorschriften van dit ontwikke-

lingsplan niet overeenstemmen met de bepalingen van de 

Bouw- en woningverordening of eventuele regeling die 

daarvoor in de plaats treedt, zijn de bestemmingsvoor-

schriften van dit ontwikkelingsplan van kracht. 

 

24.2 Nederlandse versus Engelse voorschriften 

Indien de inhoud van de Nederlandse versie van de voor-

schriften tot een andere uitleg aanleiding geeft dan de En-

gelse versie van de voorschriften, dan is de Nederlandse 

versie van de voorschriften beslissend.  

 

24.3 Digitale versus papieren voorschriften 

Indien de inhoud van de digitale versie van de voorschrif-

ten tot een andere uitleg aanleiding geeft dan de papieren 

versie van de voorschriften, dan is de papieren versie van 

de voorschriften beslissend. 
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OVERGANGS- EN SLOTVOORSCHRIFTEN 

25 ARTIKEL 25 OVERGANGSRECHT 

25.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van terinzagelegging 

van het ontwerp-ontwikkelingsplan aanwezig of in uit-

voering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens 

een onherroepelijke vergunning, en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang 

niet wordt vergroot: 

1. Gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. Na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit 

geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de vergunning wordt gedaan binnen 

twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 

gegaan. 

b. De Minister kan eenmalig vrijstelling verlenen van het 

bepaalde in sublid a voor het vergroten van de inhoud 

van een bouwwerk als bedoeld in sublid a met maxi-

maal 10%. 

c. Het bepaalde in sublid a is niet van toepassing op 

bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

terinzagelegging van het ontwerp-ontwikkelingsplan, 

maar zijn gebouwd zonder vergunning. 

 
 
 

 

25.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op 

het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp-

ontwikkelingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 

voortgezet. 

b. Het is verboden het met het ontwerpontwikkelingsplan 

strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen, of 

te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 

gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 

naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip 

van terinzagelegging van het ontwerpontwikkelings-

plan voor een periode langer dan een jaar wordt on-

derbroken, is het verboden dit gebruik daarna te her-

vatten of laten hervatten. 

 

 

26 ARTIKEL 26 SLOTVOORSCHRIFT 

De voorschriften worden aangehaald als ‘Voorschriften 

van het Ontwikkelingsplan Dutch Quarter’. 
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Deel II B: Bijlagen bij de Voorschriften 
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DEEL II B: BIJLAGEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN 

BIJLAGE 1: BEDRIJVENLIJST 1  

SBI-
2008   Omschrijving 

Afstanden in me-
ters     
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011, 
012, 
013   

Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsge-
bouwen) 10 10 30 10 30 2 

  

011, 
012, 
013 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 10 30 2 

  

011, 
012, 
013 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 10 30 2 

  

011, 
012, 
013 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 10 30 2 

  

0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 10 30 2   

0163 6 
- bloembollendroog- en prepareer-
bedrijven 30 10 30 10 30 2 

  

011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 10 30 2   

0149 5 - bijen 10 0 30 10 30 2   

0149 6 - overige dieren 30 10 30 0 30 2   

016 2 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 
500 m²  30 10 30 10 30 2 

  

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

  

0162   KI-stations 30 10 30 0 30 2   

1052 2 
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 
200 m² 10 0 30 0 30 2 

  

1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 10 30 2 
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SBI-
2008   Omschrijving 

Afstanden in me-
ters     

  

10821 3 

- cacao- en chocoladefabrieken ver-
vaardigen van chocoladewerken met 
p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 

  

10821 6 
- suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 

  

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

  

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

  

162902   
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerk-
fabrieken 10 10 30 0 30 2 

  

581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1   

18129   
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtin-
gen 10 0 30 0 30 2 

  

1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1   

1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2   

1813   Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2   

1814   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 2   

182   
Reproduktiebedrijven opgenomen 
media 0 0 10 0 10 1 

  

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2   

232, 
234 1 

- vermogen elektrische ovens totaal < 
40 kW 10 10 30 10 30 2 

  

26, 28, 
33 A 

Kantoormachines- en computerfabrie-
ken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 

  

293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2   

26, 32, 
33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30 0 30 2 

  

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1   

321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2   

322   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2   

32991   Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2   

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

35 D3 
- gas: reduceer-, compressor-, meet- 
en regelinst. Cat. A 0 0 10 10 10 1 
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SBI-
2008   Omschrijving 

Afstanden in me-
ters     

  

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

  

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 10 30 2   

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

41, 42, 
43 3 

- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 

  

451, 
452, 
454   

Handel in auto's en motorfietsen, repa-
ratie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 

  

45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1   

45205   Autowasserijen 10 0 30 0 30 2   

453   
Handel in auto- en motorfietsonderde-
len en -accessoires 0 0 30 10 30 2 

  

473 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2   

461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1   

4622   Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2   

4634   Grth in dranken 0 0 30 0 30 2   

4635   Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2   

4636   
Grth in suiker, chocolade en suiker-
werk 10 10 30 0 30 2 

  

4637   
Grth in koffie, thee, cacao en specerij-
en 30 10 30 0 30 2 

  

4638, 
4639   

Grth in overige voedings- en genot-
middelen 10 10 30 10 30 2 

  

464, 
46733   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 

  

46499 1 
- consumentenvuurwerk, verpakt, op-
slag < 10 ton 10 0 30 10 30 2 

  

46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2   

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2   

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30 0 30 2   

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2   

46752   Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 30 2   

4676   Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2   

466, 
469   

Overige grth (bedrijfsmeubels, embal-
lage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 

  

47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10 0 10 1   
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SBI-
2008   Omschrijving 

Afstanden in me-
ters     

  

471   Supermarkten, warenhuizen 0 0 10 10 10 1   

4722, 
4723   

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

  

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

  

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

  

4752   
Bouwmarkten, tuincentra, hypermark-
ten 0 0 30 10 30 2 

  

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

  

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

  

493   Taxibedrijven 0 0 30 0 30 2   

495   
Pomp- en compressorstations van 
pijpleidingen 0 0 30 10 30 2 

  

50, 51 A 
Vervoersbedrijven (uitsluitend kan-
toren) 0 0 10 0 10 1 

  

52109 B 
Opslaggebouwen (verhuur opsla-
gruimte) 0 0 30 10 30 2 

  

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 0 30 2   

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

  

791   Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1   

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

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

  

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0 10 1   

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

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

  

64, 65, 
66 A 

Banken, verzekeringsbedrijven, beur-
zen 0 0 10 0 10 1 

  

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

  

7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2   

772   
Verhuurbedrijven voor roerende goe-
deren n.e.g. 10 10 30 10 30 2 
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62 A 
Computerservice- en informatietechno-
logie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 

  

58, 63 B Datacentra 0 0 30 0 30 2   

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

  

722   
Maatschappij- en geesteswetenschap-
pelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 

  

63, 
69tm71, 
73, 74, 
77, 78, 
80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10 0 10 1 

  

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 30 2   

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

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

852, 
8531   

Scholen voor basis- en algemeen 
voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 

  

8532, 
854, 
855   

Scholen voor beroeps-, hoger en ove-
rig onderwijs 10 0 30 10 30 2 

  

8610   Ziekenhuizen 10 0 30 10 30 2   

8621, 
8622, 
8623   

Artsenpraktijken, klinieken en dag-
verblijven 0 0 10 0 10 1 

  

8691, 
8692   Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 

  

871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 0 30 2   

8891 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2   

3700 B rioolgemalen 30 0 10 0 30 2   

382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30 30 30 2 

  

941, 
942   

Bedrijfs- en werknemersorganisaties 
(kantoren) 0 0 10 0 10 1 

  

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

94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 0 30 2   

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

5914   Bioscopen 0 0 30 0 30 2   

9004   
Theaters, schouwburgen, concertge-
bouwen, evenementenhallen 0 0 30 0 30 2 

  

8552   Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2   

85521   Dansscholen 0 0 30 0 30 2   

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

  

91041   Kinderboerderijen 30 10 30 0 30 2   

931 B Bowlingcentra 0 0 30 0 30 2   

931 H Golfbanen 0 0 10 0 10 1   

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

  

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

931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 0 30 2   

96012   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 30 2   

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2   

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1   

9602   
Kappersbedrijven en schoonheidsinsti-
tuten 0 0 10 0 10 1 

  

9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1   

96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1   

9313, 
9604   

Fitnesscentra, badhuizen en sauna-
baden 10 0 30 0 30 2 

  

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 0 10 1   
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0113 
- champignonkwekerijen 
met mestfermentatie 100 10 30 C   10   100   3.2 

  

0141, 
0142 

Fokken en houden van 
rundvee 100 30 30 C   0   100   3.2 

  

0143 - paardenfokkerijen 50 30 30 C   0   50   3.1   

0145 - overige graasdieren 50 30 30 C   0   50   3.1   

0146 
Fokken en houden van 
varkens 200 30 50 C   0   200 D 4.1 

  

0147 - legkippen 200 30 50 C   0   200 D 4.1   

0147 
- opfokkippen en mest-
kuikens 200 30 50 C   0   200   4.1 

  

0147 - eenden en ganzen 200 50 50 C   0   200   4.1   

0147 - overig pluimvee 100 30 50 C   0   100 D 3.2   

0149 - nertsen en vossen 200 30 30 C   0   200   4.1   

0149 - konijnen 100 30 30 C   0   100   3.2   

0149 - huisdieren 30 0 50 C   10   50   3.1   

0149 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C   10   100   3.2   

0150 

Akker-en/of tuinbouw in 
combinatie met het fokken 
en houden van dieren (niet 
intensief) 100 30 30 C   0   100   3.2 

  

016 
- algemeen (o.a. loonbedrij-
ven): b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50 D 3.1 

  

016 

- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 
500 m² 30 10 50     10   50   3.1 

  

021, 
022, 
024 Bosbouwbedrijven 10 10 50     0   50   3.1 
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0311 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C   50 R 100   3.2   

0312 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C   10   50   3.1   

032 
- oester-, mossel- en 
schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C   0   100   3.2 

  

032 - visteeltbedrijven 50 0 50 C   0   50   3.1   

089 Turfwinningbedrijven 50 50 100 C   10   100   3.2   

061 - aardoliewinputten 100 0 200 C   200 R 200   4.1   

0812 - algemeen 10 100 200     10   200 D 4.1   

0893 Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C   30   100   3.2   

101, 
102 

- slachterijen en pluimvees-
lachterijen 100 0 100 C   50 R 100 D 3.2 

  

101 
- bewerkingsinrichting van 
darmen en vleesafval 300 0 100 C   50 R 300   4.2 

  

101 

- vleeswaren- en vleescon-
servenfabrieken: p.o. > 
1000 m² 100 0 100 C   50 R 100   3.2 

  

101 

- vleeswaren- en vleescon-
servenfabrieken: p.o. <= 
1000 m² 50 0 50 C   30   50   3.1 

  

101 

- vleeswaren- en vleescon-
servenfabrieken: p.o. <= 
200 m² 30 0 50     10   50   3.1 

  

101, 
102 - loonslachterijen 50 0 50     10   50   3.1 

  

108 

- vervaardiging van snacks 
en vervaardiging van kant-
en-klaar-maaltijden met p.o. 
< 2.000 m²  50 0 50     10   50   3.1 

  

102 - conserveren 200 0 100 C   30   200   4.1   

102 - roken 300 0 50 C   0   300   4.2   

102 
- verwerken anderszins: 
p.o.> 1000 m² 300 10 50 C   30   300 D 4.2 

  

102 
- verwerken anderszins: 
p.o. <= 1000 m² 100 10 50     30   100   3.2 

  

102 
- verwerken anderszins: 
p.o. <= 300 m² 50 10 30     10   50   3.1 

  

1031 
- vervaardiging van aar-
dappelproducten 300 30 200 C   50 R 300   4.2 
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1031 
- vervaardiging van snacks 
met p.o. < 2.000 m² 50 10 50     50 R 50   3.1 

  

1032, 
1039 - jam 50 10 100 C   10   100   3.2 

  

1032, 
1039 - groente algemeen 50 10 100 C   10   100   3.2 

  

1032, 
1039 - met koolsoorten 100 10 100 C   10   100   3.2 

  

1032, 
1039 - met drogerijen 300 10 200 C   30   300   4.2 

  

1032, 
1039 

- met uienconservering 
(zoutinleggerij) 300 10 100 C   10   300   4.2 

  

104101 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C   30 R 200   4.1   

104101 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300   4.2   

104102 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C   100 R 200   4.1   

104102 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300   4.2   

1042 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C   30 R 200   4.1   

1042 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300   4.2   

1051 
- melkprodukten fabrieken 
v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C   50 R 100   3.2 

  

1051 
- melkprodukten fabrieken 
v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300   4.2 

  

1051 
- overige zuivelprodukten 
fabrieken 50 50 300 C   50 R 300   4.2 

  

1052 
Consumptie-ijsfabrieken: 
p.o. > 200 m² 50 0 100 C   50 R 100   3.2 

  

1061 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2   

1061 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C   50 R 200   4.1   

1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C   50   200 D 4.1   

1062 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C   30 R 200   4.1   

1062 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2   

1091 

- drogerijen (gras, pulp, 
groenvoeder, veevoeder) 
cap. < 10 t/u water 300 100 200 C   30   300   4.2 

  

1091 
- mengvoeder, p.c. < 100 
t/u 200 50 200 C   30   200   4.1 

  

1091 
- mengvoeder, p.c. >= 100 
t/u 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 
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1092 
Vervaardiging van voer 
voor huisdieren 200 100 200 C   30   200   4.1 

  

1071 
- v.c. >= 7500 kg 
meel/week 100 30 100 C   30   100   3.2 

  

1072 
Banket, biscuit- en koek-
fabrieken 100 10 100 C   30   100   3.2 

  

10821 

- cacao- en chocoladefa-
brieken vervaardigen van 
chocoladewerken met p.o. 
< 2.000 m² 100 30 50     30   100   3.2 

  

10821 
- Suikerwerkfabrieken met 
suiker branden 300 30 50     30 R 300   4.2 

  

10821 

- Suikerwerkfabrieken zon-
der suiker branden: p.o. > 
200 m² 100 30 50     30 R 100   3.2 

  

1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1   

1083 - theepakkerijen 100 10 30     10   100   3.2   

108401 
Vervaardiging van azijn, 
specerijen en kruiden 200 30 50     10   200   4.1 

  

1089 
Vervaardiging van overige 
voedingsmiddelen 200 30 50     30   200 D 4.1 

  

1089 
Bakkerijgrondstoffen-
fabrieken 200 50 50     50 R 200   4.1 

  

1089 - zonder poederdrogen 100 10 50     10   100   3.2   

1089 - met poederdrogen 300 50 50     50 R 300   4.2   

1089 
Bakmeel- en pudding-
poederfabrieken 200 50 50     30   200   4.1 

  

110101 
Destilleerderijen en 
likeurstokerijen 300 30 200 C   30   300   4.2 

  

110102 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C   30 R 200   4.1   

110102 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C   50 R 300   4.2   

1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C   50 R 300   4.2   

1106 Mouterijen 300 50 100 C   30   300   4.2   

1107 
Mineraalwater- en 
frisdrankfabrieken 10 0 100     50 R 100   3.2 

  

120 
Tabakverwerkende indus-
trie 200 30 50 C   30   200   4.1 

  

131 Bewerken en spinnen van 10 50 100     30   100   3.2   
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textielvezels 

132 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100     0   100   3.2   

132 
- aantal weefgetouwen >= 
50 10 30 300   Z 50   300   4.2 

  

133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50     10   50   3.1   

139 
Vervaardiging van textiel-
waren 10 0 50     10   50   3.1 

  

1393 
Tapijt-, kokos- en vloermat-
tenfabrieken 100 30 200     10   200   4.1 

  

139, 
143 

Vervaardiging van gebreide 
en gehaakte stoffen en 
artikelen 0 10 50     10   50   3.1 

  

141 
Vervaardiging kleding van 
leer 30 0 50     0   50   3.1 

  

142, 
151 

Bereiden en verven van 
bont; vervaardiging van 
artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 

  

151,152 Lederfabrieken 300 30 100     10   300   4.2   

151 
Lederwarenfabrieken (excl. 
kleding en schoeisel) 50 10 30     10   50 D 3.1 

  

152 Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1   

16101 Houtzagerijen 0 50 100     50 R 100   3.2   

16102 - met creosootolie 200 30 50     10   200   4.1   

16102 - met zoutoplossingen 10 30 50     10   50   3.1   

1621 
Fineer- en plaatmaterialen-
fabrieken 100 30 100     10   100   3.2 

  

162 

Timmerwerkfabrieken, ver-
vaardiging overige artikelen 
van hout 0 30 100     0   100   3.2 

  

162 

Timmerwerkfabrieken, ver-
vaardiging overige artikelen 
van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50     0   50   3.1 

  

1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C   50 R 200   4.1   

1712 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C   30 R 50   3.1   

1712 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200   4.1   

1712 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2   

172 
Papier- en kartonwaren-
fabrieken 30 30 100 C   30 R 100   3.2 

  



 
 
 
 
 
 

 

 Dutch Quarter - 58 - Deel II - Voorschriften 

 

    

SBI-
2008 OMSCHRIJVING 

              AFSTANDEN IN METERS 
    

  

17212 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C   30 R 100   3.2   

17212 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200   4.1   

1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C   10   100   3.2   

1812 
Drukkerijen (vlak- en rota-
tie-diepdrukkerijen) 30 0 100     10   100   3.2 

  

19202 
Smeeroliën- en vetten-
fabrieken 50 0 100     30 R 100   3.2 

  

19202 
Recyclingbedrijven voor 
afgewerkte olie 300 0 100     50 R 300   4.2 

  

19202 
Aardolieproduktenfabrieken 
n.e.g. 300 0 200     50 R 300 D 4.2 

  

2012 
Kleur- en verfstoffen-
fabrieken 200 0 200 C   200 R 200 D 4.1 

  

2012 
- niet vallend onder "post-
Seveso-richtlijn" 100 30 300 C   300 R 300 D 4.2 

  

20141 
- niet vallend onder "post-
Seveso-richtlijn" 300 10 200 C   300 R 300 D 4.2 

  

20141 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C   100 R 200   4.1   

20141 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300   4.2   

20149 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C   100 R 300   4.2   

203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C   300 R 300 D 4.2   

2110 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C   300 R 300   4.2   

2120 
- formulering en afvullen 
geneesmiddelen 50 10 50     50 R 50   3.1 

  

2041 
Zeep-, was- en reiniging-
smiddelenfabrieken 300 100 200 C   100 R 300   4.2 

  

2042 
Parfumerie- en cosmeti-
cafabrieken 300 30 50 C   50 R 300   4.2 

  

2052 
- zonder dierlijke grondstof-
fen 100 10 100     50   100   3.2 

  

205902 
Fotochemische produkten-
fabrieken 50 10 100     50 R 100   3.2 

  

205903 
Chemische kantoorbeno-
digdhedenfabrieken 50 10 50     50 R 50   3.1 

  

205903 
Overige chemische produk-
tenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C   200 R 200 D 4.1 

  

2060 
Kunstmatige synthetische 
garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C   200 R 300   4.2 
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221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C   100 R 300   4.2   

221102 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30     30   50   3.1   

221102 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100     50 R 200   4.1   

2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50     50 R 100 D 3.2   

222 - zonder fenolharsen 200 50 100     100 R 200   4.1   

222 - met fenolharsen 300 50 100     200 R 300   4.2   

222 

- productie van verpak-
kingsmateriaal en assem-
blage van kunststofbouw-
materialen 50 30 50     30   50   3.1 

  

231 
- glas en glasprodukten, 
p.c. < 5.000 t/j 30 30 100     30   100   3.2 

  

231 
- glas en glasprodukten, 
p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300   4.2 

  

231 
- glaswol en glasvezels, 
p.c.< 5.000 t/j 300 100 100     30   300   4.2 

  

231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50     10   50   3.1   

232, 
234 

- vermogen elektrische 
ovens totaal >= 40 kW 30 50 100     30   100   3.2 

  

233 
Baksteen en baksteenele-
mentenfabrieken 30 200 200     30   200   4.1 

  

233 Dakpannenfabrieken 50 200 200     100 R 200   4.1   

235201 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200     30 R 200   4.1   

235202 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200     30 R 200   4.1   

23611 
- zonder persen, triltafels en 
bekistingtrille 10 100 200     30   200   4.1 

  

23611 

- met persen, triltafels of 
bekistingtrillers, p.c. < 100 
t/d 10 100 300     30   300   4.2 

  

23612 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100     30   100   3.2   

23612 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300   Z 30   300   4.2   

2362 
Mineraalgebonden 
bouwplatenfabrieken 50 50 100     30   100   3.2 

  

2363, 
2364 - p.c. < 100 t/u 10 50 100     10   100   3.2 

  

2363, 
2364 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300   Z 10   300   4.2 
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2365, 
2369 - p.c. < 100 t/d 10 50 100     50 R 100   3.2 

  

2365, 
2369 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300   Z 200 R 300   4.2 

  

237 
- zonder breken, zeven en 
drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100     0   100 D 3.2 

  

237 
- zonder breken, zeven en 
drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50     0   50   3.1 

  

237 
- met breken, zeven of 
drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300     10   300   4.2 

  

2391 
Slijp- en polijstmiddelen 
fabrieken 10 30 50     10   50 D 3.1 

  

2399 - p.c. < 100 t/u 300 100 100     30   300   4.2   

2399 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30   300   4.2   

2399 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C   50   200   4.1   

2399 
Minerale produktenfabrie-
ken n.e.g. 50 50 100     50   100 D 3.2 

  

2399 
Asfaltcentrales: p.c.< 100 
ton/uur 100 50 200     30   200   4.1 

  

2399 
- asfaltcentrales, p.c. >= 
100 ton/uur 200 100 300   Z 50   300   4.2 

  

243 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300     30   300   4.2   

244 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300     30 R 300   4.2   

2451, 
2452 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C   30 R 300   4.2 

  

2453, 
2454 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C   30 R 300   4.2 

  

251, 
331 - gesloten gebouw 30 30 100     30   100   3.2 

  

251, 
331 

- gesloten gebouw, p.o. < 
200 m2 30 30 50     10   50   3.1 

  

251, 
331 

- in open lucht, p.o. < 2.000 
m2 30 50 200     30   200   4.1 

  

251, 
331 

- in open lucht, p.o. >= 
2.000 m2 50 200 300   Z 30   300   4.2 

  

2529, 
3311 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300     30 R 300   4.2 

  

2521, 
2530, 

Vervaardiging van verwar-
mingsketels, radiatoren en 30 30 200     30   200   4.1 
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3311 stoomketels 

255, 
331 

Stamp-, pers-, dieptrek- en 
forceerbedrijven 10 30 200     30   200   4.1 

  

255, 
331 

Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100     30   100 D 3.2 

  

255, 
331 

Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d., p.o. < 
200 m2 30 30 50     10   50 D 3.1 

  

2561, 
3311 - algemeen 50 50 100     50   100   3.2 

  

2561, 
3311 - stralen 30 200 200     30   200 D 4.1 

  

2561, 
3311 - metaalharden 30 50 100     50   100 D 3.2 

  

2561, 
3311 - lakspuiten en moffelen 100 30 100     50 R 100 D 3.2 

  

2561, 
3311 

- scoperen (opspuiten van 
zink) 50 50 100     30 R 100 D 3.2 

  

2561, 
3311 - thermisch verzinken 100 50 100     50   100   3.2 

  

2561, 
3311 - thermisch vertinnen 100 50 100     50   100   3.2 

  

2561, 
3311 

- mechanische oppervlak-
tebehandeling (slijpen, 
polijsten) 30 50 100     30   100   3.2 

  

2561, 
3311 - anodiseren, eloxeren 50 10 100     30   100   3.2 

  

2561, 
3311 

- chemische oppervlakte-
behandeling 50 10 100     30   100   3.2 

  

2561, 
3311 - emailleren 100 50 100     50 R 100   3.2 

  

2561, 
3311 

- galvaniseren (vernikkelen, 
verchromen, verzinken, 
verkoperen ed) 30 30 100     50   100   3.2 

  

2562, 
3311 

Overige metaalbewerkende 
industrie 10 30 100     30   100 D 3.2 

  

2562, 
3311 

Overige metaalbewerkende 
industrie, inpandig, p.o. 
<200m2 10 30 50     10   50 D 3.1 

  

259, - p.o. < 2.000 m2 30 50 200     30   200   4.1   
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331 

259, 
331 

Overige metaalwarenfa-
brieken n.e.g. 30 30 100     30   100   3.2 

  

259, 
331 

Overige metaalwarenfa-
brieken n.e.g.; inpandig, 
p.o. <200 m2  30 30 50     10   50   3.1 

  

27, 28, 
33 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100     30   100 D 3.2 

  

27, 28, 
33 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200     30   200 D 4.1 

  

28, 33 
- met proefdraaien ver-
brandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300   Z 30   300 D 4.2 

  

271, 
331 

Elektromotoren- en genera-
torenfabrieken incl. repara-
tie 200 30 30     50   200   4.1 

  

271, 
273 

Schakel- en installatiemate-
riaalfabrieken 200 10 30     50   200   4.1 

  

273 
Elektrische draad- en 
kabelfabrieken 100 10 200     100 R 200 D 4.1 

  

272 
Accumulatoren- en batteri-
jenfabrieken 100 30 100     50   100   3.2 

  

274 Lampenfabrieken 200 30 30     300 R 300   4.2   

261, 
263, 
264, 
331 

Vervaardiging van audio-, 
video- en telecom-
apparatuur e.d. incl. repara-
tie 30 0 50     30   50 D 3.1 

  

2612 
Fabrieken voor gedrukte 
bedrading 50 10 50     30   50   3.1 

  

291 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C   30 R 200 D 4.1   

291 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300   Z 50 R 300   4.2   

29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200     30 R 200   4.1   

29202 
Aanhangwagen- en opleg-
gerfabrieken 30 10 200     30   200   4.1 

  

293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100     30 R 100   3.2   

301, 
3315 - houten schepen 30 30 50     10   50   3.1 

  

301, 
3315 - kunststof schepen 100 50 100     50 R 100   3.2 
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301, 
3315 - metalen schepen < 25 m 50 100 200     30   200   4.1 

  

302, 
317 - algemeen 50 30 100     30   100   3.2 

  

302, 
317 

- met proefdraaien van 
verbrandingsmotoren >= 1 
MW 50 30 300   Z 30 R 300   4.2 

  

303, 
3316 

- zonder proefdraaien mo-
toren 50 30 200     30   200   4.1 

  

309 
Rijwiel- en motorrijwiel-
fabrieken 30 10 100     30 R 100   3.2 

  

3099 
Transportmiddelenindustrie 
n.e.g. 30 30 100     30   100 D 3.2 

  

310 Meubelfabrieken 50 50 100     30   100 D 3.2   

323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1   

324 
Speelgoedartikelen-
fabrieken 30 10 50     30   50   3.1 

  

32999 
Vervaardiging van overige 
goederen n.e.g. 30 10 50     30   50 D 3.1 

  

383202 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300     10   300   4.2   

383202 Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100     50 R 300   4.2   

383202 Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C   50   300   4.2   

35 

- covergisting, verbranding 
en vergassing van mest, 
slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 100 50 100     30 R 100   3.2   

35 

- vergisting, verbranding en 
vergassing van overige 
biomassa 50 50 100     30 R 100   3.2   

35 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C   30   50   3.1   

35 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C   50   100   3.2   

35 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50   300   4.2   

35 
- gascompressorstations 
vermogen < 100 MW 0 0 300 C   100   300   4.2 

  

35 
- gasontvang- en -
verdeelstations, cat. D 0 0 50 C   50 R 50   3.1 

  

35 - stadsverwarming 30 10 100 C   50   100   3.2   

35 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C   30   100   3.2   
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35 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C   50   200   4.1   

35 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C   50   300   4.2   

36 
- bereiding met chloorblee-
kloog e.d. en/of straling 10 0 50 C   30   50   3.1 

  

36 - 1 - 15 MW 0 0 100 C   10   100   3.2   

36 - >= 15 MW 0 0 300 C   10   300   4.2   

41, 42, 
43 

Bouwbedrijven algemeen: 
b.o. > 2.000 m² 10 30 100     10   100   3.2 

  

41, 42, 
43 

- bouwbedrijven algemeen: 
b.o. <= 2.000 m² 10 30 50     10   50   3.1 

  

41, 42, 
43 

Aannemersbedrijven met 
werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50     10   50   3.1 

  

451 
Handel in vrachtauto's (incl. 
import en reparatie) 10 10 100     10   100   3.2 

  

45204 Autoplaatwerkerijen 10 30 100     10   100   3.2   

45204 Autospuitinrichtingen 50 30 30     30 R 50   3.1   

473 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30     200 R 200   4.1   

473 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30     50 R 50   3.1   

4621 
Grth in akkerbouwproduk-
ten en veevoeders 30 30 50     30 R 50   3.1 

  

4621 

Grth in akkerbouwproduk-
ten en veevoeders met een 
verwerkingscapaciteit van 
500 ton/uur of meer 100 100 300   Z 50 R 300   4.2 

  

4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C   0   100   3.2   

4624 
Grth in huiden, vellen en 
leder 50 0 30     0   50   3.1 

  

46217, 
4631 

Grth in ruwe tabak, groen-
ten, fruit en consumptie-
aardappelen 30 10 30     50 R 50   3.1 

  

4632, 
4633 

Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, 
spijsoliën 10 0 30     50 R 50   3.1 

  

46499 

- consumentenvuurwerk, 
verpakt, opslag 10 tot 50 
ton 10 0 30     50 V 50   3.1 

  

46711 
- klein, lokaal verzorgings-
gebied 10 50 50     30   50   3.1 
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46712 
- vloeistoffen, o.c. < 
100.000 m3 50 0 50     200 R 200 D 4.1 

  

46712 
- tot vloeistof verdichte 
gassen 50 0 50     300 R 300 D 4.2 

  

46713 
Grth minerale olieprodukten 
(excl. brandstoffen) 100 0 30     50   100   3.2 

  

46721 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300     10   300   4.2   

46722, 
46723 

Grth in metalen en -
halffabrikaten 0 10 100     10   100   3.2 

  

4673 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50     10   50   3.1   

46735 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100     0   100   3.2   

4674 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50     10   50   3.1   

46751 
Grth in chemische produk-
ten 50 10 30     100 R 100 D 3.2 

  

4677 
Autosloperijen: b.o. > 1000 
m² 10 30 100     30   100   3.2 

  

4677 
- autosloperijen: b.o. <= 
1000 m² 10 10 50     10   50   3.1 

  

4677 

Overige groothandel in 
afval en schroot: b.o. > 
1000 m² 10 30 100     10   100 D 3.2 

  

4677 

- overige groothandel in 
afval en schroot: b.o. <= 
1000 m² 10 10 50     10   50   3.1 

  

466 
- machines voor de bouwni-
jverheid 0 10 100     10   100   3.2 

  

466 - overige 0 10 50     0   50   3.1   

4791 Postorderbedrijven 0 0 50     0   50   3.1   

553, 
552 

Kampeerterreinen, vakan-
tiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C   30   50   3.1 

  

491, 
492 - stations 0 0 100 C   50 R 100 D 3.2 

  

491, 
492 

- rangeerterreinen, over-
slagstations (zonder ran-
geerheuvel) 30 30 300 C   300 R 300 D 4.2 

  

493 
Bus-, tram- en metrostati-
ons en -remises 0 10 100 C   0   100 D 3.2 

  

493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C   0   100   3.2   

494 Goederenwegvervoerbe- 0 0 100 C   30   100   3.2   
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drijven (zonder schoonma-
ken tanks): b.o. > 1000 m² 

494 

- Goederenwegvervoerbe-
drijven (zonder schoonma-
ken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C   30   50   3.1 

  

52241 - stukgoederen 0 30 300 C   100 R 300 D 4.2   

52241 - tankercleaning 300 10 100 C   200 R 300   4.2   

52242 - containers 0 10 300     50 R 300   4.2   

52242 - tankercleaning 300 10 100     200 R 300   4.2   

52242 - stukgoederen 0 10 100     50 R 100 D 3.2   

52242 
- ertsen, mineralen, e.d., 
opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300     30   300   4.2 

  

52242 
- granen of meelsoorten , 
v.c. < 500 t/u 50 300 200     50 R 300   4.2 

  

52242 
- steenkool, opslagopp. < 
2.000 m2 50 300 300     50   300   4.2 

  

52102, 
52109 

Distributiecentra, pak- en 
koelhuizen 30 10 50 C   50 R 50 D 3.1 

  

5221 
Stalling van vrachtwagens 
(met koelinstallaties) 10 0 100 C   30   100   3.2 

  

61 

- LG en MG, zendervermo-
gen < 100 kW (bij groter 
vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C   100   100   3.2 

  

7712, 
7739 

Verhuurbedrijven voor 
transportmiddelen (excl. 
personenauto's) 10 0 50     10   50 D 3.1 

  

773 
Verhuurbedrijven voor ma-
chines en werktuigen 10 0 50     10   50 D 3.1 

  

812 
Reinigingsbedrijven voor 
gebouwen 50 10 30     30   50 D 3.1 

  

82991 
Veilingen voor landbouw- 
en visserijprodukten 50 30 200 C   50 R 200   4.1 

  

8422 Defensie-inrichtingen 30 30 200 C   100   200 D 4.1   

8425 Brandweerkazernes 0 0 50 C   0   50   3.1   

3700 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C   10   200   4.1   

3700 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10   300   4.2   

381 
Vuilophaal-, straatre-
inigingsbedrijven e.d. 50 30 50     10   50   3.1 
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381 
Gemeentewerven (afval-
inzameldepots) 30 30 50     30 R 50   3.1 

  

381 Vuiloverslagstations 200 200 300     30   300   4.2   

382 - kabelbranderijen 100 50 30     10   100   3.2   

382 
- pathogeen afvalverbrand-
ing (voor ziekenhuizen) 50 10 30     10   50   3.1 

  

382 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10     30 R 100 D 3.2   

382 

- afvalverbrandingsinricht-
ingen, thermisch vermogen 
> 75 MW 300 200 300 C Z 50   300 D 4.2 

  

382 Vuilstortplaatsen 300 200 300     10   300   4.2   

382 
- niet-belucht v.c. < 5.000 
ton/jr 300 100 50     10   300   4.2 

  

382 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100     10   100   3.2   

382 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100     30   200   4.1   

382 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100     100 R 200   4.1   

94991 Hondendressuurterreinen 0 0 50     0   50   3.1   

9321 
Recreatiecentra, vaste 
kermis e.d. 30 10 300     10   300 D 4.2 

  

91041 Dierentuinen 100 10 50 C   0   100   3.2   

931 - overdekt 10 0 50 C   10   50   3.1   

931 - niet overdekt 30 0 200     10   200   4.1   

931 Sporthallen 0 0 50 C   0   50   3.1   

931 Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C   50 R 100   3.2   

931 
Stadions en open-lucht-
ijsbanen 0 0 300 C   50 R 300   4.2 

  

931 Maneges 50 30 30     0   50   3.1   

931 
Tennisbanen (met verlicht-
ing) 0 0 50 C   0   50   3.1 

  

931 
Veldsportcomplex (met 
verlichting) 0 0 50 C   0   50   3.1 

  

931 Kunstskibanen 0 0 30 C   50 R 50   3.1   

931 
- binnenbanen: geweer- en 
pistoolbanen 0 0 200 C   10   200   4.1 

  

931 
- vrije buitenbanen: 
kleiduiven 0 0 200     300   300   4.2 

  

931 - vrije buitenbanen: boog- 0 0 10     200   200   4.1   
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banen 

931 
Skelter- en kartbanen, in 
een hal 10 0 50     10   50   3.1 

  

932 
Jachthavens met diverse 
voorzieningen 10 10 50 C   30   50   3.1 

  

93299 Modelvliegtuig-velden 10 0 300     100   300   4.2   

96011 
Wasserijen en strijkinricht-
ingen 30 0 50 C   30   50   3.1 

  

96011 Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50     30   50   3.1   

96032 - crematoria 100 10 30     10   100   3.2   

9609 Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C   0   100   3.2   
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062 
- aardgaswinning incl. gas-
beh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 30 0 500 C   200 R 500   5.1 

  

062 
- aardgaswinning incl. gas-
beh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d 50 0 700 C Z 200 R 700   5.2 

  

0812 - steenbrekerijen 10 200 700   Z 10   700   5.2   

0899 
Mergel- en overige delfstoffen-
winningbedrijven 10 200 500 C   50   500   5.1 

  

101 - vetsmelterijen 700 0 100 C   30   700   5.2   

102 - drogen 700 100 200 C   30   700   5.2   

1051 
- gedroogde produkten, p.c. >= 
1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 

  

1051 
- geconcentreerde produkten, 
verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500   5.1 

  

1091 - destructiebedrijven 700 30 200 C   50   700 D 5.2   

1091 
- beender-, veren-, vis-, en 
vleesmeelfabriek 700 100 100 C   30 R 700 D 5.2 

  

1091 

- drogerijen (gras, pulp, groen-
voeder, veevoeder) cap. >= 10 
t/u water 700 200 300 C Z 50   700   5.2 

  

1081 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C   100 R 500   5.1   

1081 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000   5.3   

10821 
- Cacao- en chocoladefabrieken: 
p.o. > 2.000 m² 500 50 100     50 R 500   5.1 

  

1083 - koffiebranderijen 500 30 200 C   10   500 D 5.1   

191 Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000   5.3   

19201 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500   6   

201, 
212, 
244 

Splijt- en kweekstoffenbewerk-
ingsbedrijven 10 10 100     1500   1500 D 6 

  



 
 
 
 
 
 

 

 Dutch Quarter - 70 - Deel II - Voorschriften 

 

    

SBI-
2008 OMSCHRIJVING 

              AFSTANDEN IN METERS 
     

  

2011 
- luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 
10 t/d lucht 10 0 700 C Z 100 R 700   5.2 

  

2011 
- overige gassenfabrieken, niet 
explosief 100 0 500 C   100 R 500   5.1 

  

2011 
- overige gassenfabrieken, ex-
plosief 100 0 500 C   300 R 500   5.1 

  

2012 
- vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 300 50 500 C   700 R 700 D 5.2 

  

20141 
- vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 1000 30 500 C   700 R 1000 D 5.3 

  

20149 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500   5.1   

2015 Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C   500 R 500   5.1   

2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C   500 R 700   5.2   

202 - fabricage 300 50 100 C   1000 R 1000   5.3   

202 - formulering en afvullen 100 10 30 C   500 R 500 D 5.1   

2110 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C   500 R 500   5.1   

2051 
Kruit-, vuurwerk-, en springstof-
fenfabrieken 30 10 50     1000 V 1000   5.3 

  

2052 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100     50   500   5.1   

231 
- glaswol en glasvezels, p.c. >= 
5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500   5.1 

  

2351 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C   30 R 500   5.1   

2351 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000   5.3   

235201 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300   Z 50 R 500   5.1   

235202 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300   Z 50 R 500   5.1   

23611 
- met persen, triltafels of bekis-
tingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700   Z 30   700   5.2 

  

237 
- met breken, zeven of drogen,   
v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700   Z 10   700   5.2 

  

2399 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200   Z 50   500   5.1   

241 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700     200 R 700   5.2   

241 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500   6   

245 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500     30   500   5.1   

245 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000   Z 50 R 1000   5.3   

243 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700   Z 50 R 700   5.2   

244 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700   Z 50 R 700   5.2   
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244 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500     50 R 500   5.1   

244 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000   Z 100 R 1000   5.3   

2451, 
2452 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 

  

2453, 
2454 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 

  

2529, 
3311 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500   Z 50 R 500   5.1 

  

259, 
331 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500   Z 30   500   5.1 

  

2790 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500   6   

301, 
3315 

- metalen schepen >= 25m en/of 
proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50   500   5.1 

  

3831 Scheepssloperijen 100 200 700     100 R 700   5.2   

303, 
3316 - met proefdraaien motoren 100 30 1000   Z 100 R 1000   5.3 

  

383201 Metaal- en autoschredders 30 100 500   Z 30   500   5.1   

383202 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700     10   700   5.2   

35 

- kolengestookt (incl. meestook 
biomassa), thermisch vermogen 
> 75 MWth 100 700 700 C Z 200   700   5.2 

  

35 
- oliegestookt, thermisch ver-
mogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100   500   5.1 

  

35 

- gasgestookt (incl. bijstook bio-
massa), thermisch vermogen > 
75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500   5.1 

  

35 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C   1500   1500 D 6   

35 
- warmte-kracht-installaties (gas), 
thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500   5.1 

  

35 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50   500   5.1   

35 
- gascompressorstations ver-
mogen >= 100 MW 0 0 500 C   200 R 500   5.1 

  

36 - met chloorgas 50 0 50 C   1000 R 1000 D 5.3   

46499 

- professioneel vuurwerk, netto 
expl. massa per bewaarplaats < 
750 kg (en > 25 kg theatervuur-
werk) 10 0 30     500 V 500   5.1 

  

46499 - professioneel vuurwerk, netto 10 0 30     1000 V 1000   5.3   
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SBI-
2008 OMSCHRIJVING 

              AFSTANDEN IN METERS 
     

  

expl. massa per bewaarplaats 
750 kg tot 6 ton 

46711 
- kolenterminal, opslag opp. >= 
2.000 m2 50 500 500   Z 100   500   5.1 

  

46712 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50     500 R 500 D 5.1   

46721 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700   Z 10   700   5.2   

52241 - containers 0 10 500 C   100 R 500   5.1   

52241 
- ertsen, mineralen e.d., op-
slagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50   1000   5.3 

  

52241 
- granen of meelsoorten, v.c. >= 
500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500   5.1 

  

52241 
- steenkool, opslagopp. >= 2.000 
m2 50 700 700 C Z 100   700   5.2 

  

52241 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C   1000 R 1000   5.3   

52242 
- ersten, mineralen, e.d., op-
slagopp. >= 2.000 m² 50 500 700   Z 50   700   5.2 

  

52242 
- granen of meelsoorten, v.c. >= 
500 t/u 100 500 300   Z 100 R 500   5.1 

  

52242 
- steenkool, opslagopp. >= 2.000 
m2 50 500 500   Z 100   500   5.1 

  

52242 - olie, LPG, e.d. 100 0 50     700 R 700   5.2   

5223 Luchthavens 200 50 1500 C   500 R 1500 D 6   

5223 Helikopterlandplaatsen 0 50 500     50   500   5.1   

3700 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10   500   5.1   

382 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C   10   500   5.1   

382 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C   1500   1500   6   

382 
- niet-belucht v.c. 5.000 tot 
20.000 ton/jr 700 300 100     30   700   5.2 

  

931 
- buitenbanen met voorzieningen: 
pistoolbanen 10 0 1000     200   1000   5.3 

  

931 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500     1500   1500   6   

931 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500     1500   1500   6   

931 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0 1500     1500   1500   6   

931 
- buitenbanen met voorzieningen: 
schietbomen 10 0 300     500   500   5.1 

  

931 
- buitenbanen met voorzieningen: 
geweerbanen 10 0 1000     1500   1500   6 
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SBI-
2008 OMSCHRIJVING 

              AFSTANDEN IN METERS 
     

  

931 
Skelter- en kartbanen, open 
lucht, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500     30   500   5.1 

  

931 
Skelter- en kartbanen, open 
lucht, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000   Z 30   1000   5.3 

  

931 
Autocircuits, motorcrossterreinen 
e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700     50   700   5.2 

  

931 
Autocircuits, motorcrossterreinen 
e.d., >=8 uur/week in gebruik 100 100 1500   Z 50   1500   6 
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BIJLAGE 4: PARKEERNORMEN 

 
Functie Voorbeeld/toelichting  Parkeerplaatsen per eenheid  

Bedrijven arbeidsextensief en bezoeker-
sextensief  

Loods, opslag, transport 0,5 per 100 m² bvo
11

 met een minimum van 2  

Bedrijven arbeidsintensief en bezoeker-
sextensief  

Garages, verschillende soorten industrie  1,2 per 100 m² bvo met een minimum van 3 

Horeca: geen logies  Café, bar, restaurant, discotheek, bioscoop, casino, theater, eve-
nementenhal en andere functies gericht op vermaak en het ver-
strekken van eten en/of drank 

8 per 100 m² bvo met een minimum van 4  

Horeca: verstrekken van logies  Hotel, resort, pension, bed and breakfast  1,2 per 2 kamers  

Kantoor  Alle typen kantoren en overheidsdiensten  2,5 per 100 m² bvo met een minimum van 4 

Onderwijs: kinderdagverblijf  Kinderdagverblijf en naschoolse opvang / crèche 1,5 per 100 m² bvo met een minimum van 3 

Onderwijs: school  Basisschool, middelbare school en hogeschool  1,5 per leslokaal  

Sportveld Alle soorten sportvelden  0,25 per 100m² terrein 

Sport: Indoor  
 

 
sportzaal, kantine, hal, fitness, dansstudio, en vergelijkbaar 

2 per 100 m² bvo met een minimum van 4  

Sport: stadion  Sportveld omringd door tribunes  0,15 per zitplaats  

Winkel: supermarkt 
en andere detailhandel 

Grote supermarkt, buurtwinkels, kledingwinkel, huishoudwinkel 5 per 100 m² bvo met een minimum van 4  

Winkel: warenhuis, groothandel  Bouwmarkt, bouwmaterialen winkel en vergelijkbaar  2,5 per 100 m² bvo  

Woning  Alle typen woningen Waarbij een woning is gedefinieerd als een 
op zich zelfstaande wooneenheid, zoals een huis, appartement of 
condo 

1 per woning, plus 1 per twee slaapkamers   

Zorg  Ziekenhuis, (huis)artsenpraktijk, apotheek, tandarts, schoonheids-
specialiste, kapper en vergelijkbaar 

2,5 per 100 m² bvo met een minimum van 3 

Religieuze instellingen Kerk, religiegebouw 2,5 per 100 m² bvo 

                                                   
11

 bvo = bruto vloer oppervlak en wordt gedefinieerd als de som van alle tot het gebouw(-en) behorende binnenruimte, plus de som van alle tot het 
gebouw(-en) behorende (semi-)overdekte buitenruimten. Alle ruimten  worden opgeteld, dus een gebouw van 100m² met drie verdiepingen heeft 
een bvo van 300m².   
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BIJLAGE 5: VEREISTEN UITWERKINGSPLAN 

Een uitwerkingsplan dient ten minste situatietekeningen te 

bevatten met onderstaande informatie: 

- Overzichtskaarten: schaal van 1:500, aangevuld met 

details waar nodig; 

- Schaal en noordpijl;  

- Belangrijke topografische kenmerken (bestaande per-

celen [meetbrieven], hoogtelijnen minimaal per 10 me-

ter (afhankelijk van het lokale reliëf: hoogtelijn per 5 

m), hoogtemarkeringen, grote bomen, water etc.);  

- Aangrenzend terrein inclusief gebouwen en infrastruc-

tuur, met een omgeving van minimaal 50 meter (of zo-

veel als nodig is om belangrijkste elementen in de di-

recte omgeving van de te ontwikkelen locatie in beeld 

te brengen); 

- Reeds aanwezige infrastructuur en bebouwing; 

- Beoogde verkaveling van de percelen binnen het uit-

werkingsplan, inclusief de beoogde perceelsgroottes 

en hoogtemarkeringen;   

- Ligging van bestaande en toekomstige infrastructuur, 

zoals wegen, inritten, parkeerplaatsen; 

- Plankaart.  

Een toelichtende rapportage dient in te gaan op: 

- Het initiatief; 

- Enkele foto’s van de locatie en omgeving; 

- Toelichting op de betreffende voorschriften. 

De rapportage mag worden gecombineerd met het Water-

huishoudingsplan, indien dat ook is vereist. 

- De rapportage dient in drievoud te worden ingediend. 
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BIJLAGE 6: VEREISTEN WATERHUISHOUDINGSPLAN 

In het waterhuishoudingsplan dient het volgende te wor-

den aangetoond: 

- Dat het waterhuishoudingssysteem voor het gehele uit 

te werken gebied een neerslagintensiteit van 100mm 

per uur voor de periode van één uur kan accommode-

ren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met 

een ledigingstijd van het watershuishoudingssysteem 

op bestaande leidingen en goten benedenstrooms van 

maximaal 1 dag;  

- Dat er als gevolg van het totale verharde oppervlak 

dat op basis van het uitwerkingsplan gerealiseerd kan 

worden, er geen extra hemelwater van het uit te wer-

ken gebied af mag stromen (of een snellere afvoer 

van het regenwater) op aangrenzende percelen en in-

frastructuur, bij een neerslagintensiteit van 100mm per 

uur voor de periode van één uur; 

- Hoe voorzieningen voor de opvang van het regenwa-

ter stroomafwaarts worden verstrekt, indien het tech-

nisch niet mogelijk is om deze voorzieningen op het te  

ontwikkeling terrein zelf aan te leggen. 

 

Hiervoor dient het waterhuishoudingsplan ten minste de 

volgende informatie te bevatten: 

- Berekening van het totale verharde oppervlak in m²; 

- Berekening van het totale benodigde volume van 

voorzieningen voor de opvang van hemelwater in m³, 

als volgt te bepalen: verhard oppervlak x 0,1m = totaal 

benodigde volume in m³ (de 0,1m is afkomstig van de 

bui die in één uur tijd 100mm neerslag met zich mee-

brengt); 

- Slechts 25% van het volume van de cisterne telt mee 

in de berekening van de waterhuishoudkundige opga-

ve; 

- Locatie, type en dimensionering van voorgestelde 

voorzieningen voor de opvang van hemelwater, zoals 

cisternes, infiltratievoorzieningen en retentiemeren;  

- Locatie, type en dimensionering van bestaande en 

voorgestelde kanalen, goten, en dergelijke voorzienin-

gen ten bate van de afvoer van hemelwater van het uit 

te werken gebied en de aansluiting/afvoer op aan-

grenzende percelen en/of infrastructuur, indien van 

toepassing;  

- Situatietekening met pijlen die de stroomrichting van 

het water aangeven voor en na de ontwikkeling. 

De rapportage mag worden gecombineerd met het Uit-

werkingsplan. 

De rapportage dient in drievoud te worden ingediend. 
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BIJLAGE 7: VOORBEELDCASUS MEETBRIEF VERSUS KAVEL 

Één bouwvergunning wordt aangevraagd voor drie ge-

bouwen binnen de bestemming ‘Wonen 1’, die worden 

gesitueerd op vier verschillende kadastrale percelen (fic-

tieve) meetbrieven 1/0000, 2/0000, 3/0000 en 4/0000). Zie 

onderstaand figuur. Op de plankaart is een maximaal be-

bouwingspercentage aangegeven van 50% van de kavel, 

en er geldt een minimale afstand tot de zijdelingse kavel-

grens.  

Een bouwvergunning die wordt aangevraagd voor de ge-

hele kavel bestaande uit alle de vier meetbrieven, voldoet 

aan de bouwvoorschriften en kan worden goed goedge-

keurd.  

Wanneer een afzonderlijke bouwvergunning zou worden 

aangevraagd voor het perceel 4/000, dan voldoet deze 

niet aan de bouwvoorschriften, omdat het bebouwingsper-

centage wordt overschreden. Voor de totale kavel is dat 

echter niet het geval, omdat het perceel 3/0000 veel min-

der dan 50% wordt bebouwd. Ook een afzonderlijke 

bouwaanvraag voor perceel 1/000 of 2/0000 voldoet niet 

aan de bouwvoorschriften, omdat er geen afstand is tot de 

kavelgrenzen. Wanneer er een aanvraag zou worden in-

gediend voor beide percelen dan is deze afstand wel vol-

doende, omdat beide meetbrieven dan als een kavel die-

nen te worden beschouwd. 
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Deel II C: Plankaart 
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DEEL II C: PLANKAART 

 

 

 

 


