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HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS  

In deze regels wordt verstaan onder: 

Artikel 1 Begrippen  

1.1 plan 
het bestemmingsplan 'de Molenkamp Zeegse' van de gemeente Tynaarlo; 

1.2 bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1730.BPMolenkampZeegse-0401 met de bijbehorende regels; 

1.3 aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, 

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

waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik 

en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.6 ander bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

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

1.8 bestemmingsgrens: 
een grens vormt van een bestemmingsvlak; 

1.9 bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.10 bijgebouw: 
een gebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan 

een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 

1.11 bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 

en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk 

oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.12 bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 
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1.13 bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels  zelfstandige, bij 

elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

1.14 bouwperceelgrens 
de grens van een bouwperceel; 

1.15 bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 

zijnde zijn toegelaten; 

1.16 bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 

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

indirect steun vindt in of op de grond bedoeld om ter plaatse te functioneren; 

1.17 extensieve dagrecreatie 
niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, 

paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservaties; 

1.18 gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.19 hoofdgebouw 
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan 

wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken; 

1.20 hoofdverblijf: 
het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en 

maatschappelijke 

activiteiten van betrokkene, waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de 

Gemeente 

Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres en/of betrokkene het adres 

heeft 

opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke 

omstandigheden 

blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt; 

1.21 kampeermiddel: 
a.  een tent, een vouwwagen,een camper, een toercaravan of een huifkar; 

b.  enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of een 

gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, dat geheel of ten dele 

blijvend kan worden gebruikt voor een recreatief dag- en/of nachtverblijf; 

1.22 kelder: 
het doorlopende gedeelte van een gebouw dat onder het peil is gelegen; 

1.23 nutsvoorzieningen: 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van het 

openbaar nut, zoals transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van 
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gasvoorziening, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en 

bouwwerken; 

1.24 Ontgronden 
iedere activiteit, die  een (tijdelijke) verlaging van het maaiveld, of een 

waterbodem tot gevolg heeft. 

1.25 peil 
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg 

grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte 

maaiveld; 

1.26 permanente bewoning: 
als een recreatiewoning of kampeermiddel niet - conform de recreatieve 

bestemming - voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt, maar als 

hoofd(woon-) verblijf; 

1.27 recreatiewoning: 
een complex van ruimten dat dient voor recreatief verblijf waarvan de 

gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben, bestemd om gedurende een 

gedeelte van het jaar recreatief te worden bewoond; 

1.28 uitbouw 
een onderdeel van een hoofdgebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht 

ondergeschikt is aan de hoofdvorm; 
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Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1.1 inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels ( 

en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en 

dakkapellen. 

2.1.2 (bouw)hoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen zoals 

schoorstenen, antennes en naar aard daarmee gelijk te stellen 

bouwonderdelen. 

2.1.3 oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 

neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 

bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.1.4 de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel: 

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een 

bouwperceel; 

2.2 Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen 

bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als 

plinten, pilasters, kozijnen, balkons, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer 

dan 1 meter wordt overschreden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Projectnr.217148 Ontwerp bestemmingsplan de Molenkamp Zeegse 

 september 2011 gemeente Tynaarlo 

  blad 5 van 16 RO & E 

 

 

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3 Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen en water; 

b. openbare nutsvoorzieningen; 

c. erf- en terreinafscheidingen;  

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Voor deze gronden is het bouwen beperkt tot het bouwen van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 1 meter.  

3.2.2 Uitzondering 

In afwijking van het gestelde in lid 3.2.1 mag de bouwhoogte van erf- en 

terreinafscheidingen ten hoogste 2 meter bedragen. 

3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

3.3.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) op of in deze gronden de 

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren 

of te doen c.q. te laten uitvoeren:  

a. het verwijderen van beplanting en bebossing; 

b. het verwijderen van hout- of struikgewassen of overige vegetatie; 

c. het ontgronden, egaliseren en ophogen van gronden; 

d. het aanleggen, amoveren of verharden van wegen, paden of andere 

oppervlakteverhardingen. 

3.3.2 Het bepaalde in lid 3.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

a. het normale onderhoud en beheer van het gebied betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 

plan. 

3.3.3 De in lid 3.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige opzet 

en landschappelijke inrichting van het plan, zoals omschreven in paragraaf 

3.3.2 van de toelichting.     

3.3.4 De in lid 3.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het karakter van de betreffende 

groenvoorziening, alsmede de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 
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Artikel 4 Natuur 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De voor 'Natuur' aangegeven gronden zijn bestemd voor:  

a. herstel en ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden; 

b. onverharde voet- en fietspaden; 

c. extensieve dagrecreatie; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer', mede interne infrastructuur, 

waarbij de  breedte van de rijbaan niet meer mag bedragen dan 4 meter; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'noodontsluiting' een ontsluiting voor de 

hulpdiensten; 

4.2 Bouwregels 
 

a. Voor deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden 

gebouwd. 

b. Voor deze gronden is het bouwen beperkt tot het bouwen van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 

1 meter; 

4.3 Afwijkingsbevoegdheid 
 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden; 

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

c. het bebouwingsbeeld; 

d. de verkeersveiligheid; 

 

met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in  lid 4.1, sub d en 

e,  en de aanleg van interne infrastructuur toestaan op een afstand van 

maximaal 5 meter vanaf de aanduidingen 'verkeer' respectievelijk 

'noodontsluiting;  

4.4 Vergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

4.4.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

het bevoegd gezag op of in deze gronden de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten 

uitvoeren:  

a. het verwijderen van beplanting en bebossing; 

b. het verwijderen van hout- of struikgewassen of overige vegetatie; 

c. het ontgronden, egaliseren en ophogen van gronden; 

d. het aanleggen, amoveren of verharden van wegen, paden of andere 

oppervlakteverhardingen. 
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4.4.2 Het bepaalde in lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

a. het normale onderhoud en beheer van het gebied betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 

plan. 

4.4.3 De in lid 4.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige opzet 

en landschappelijke inrichting van het plan, zoals omschreven in paragraaf 

3.3.2 van de toelichting.     

4.4.4 De in lid 4.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het karakter van de betreffende 

natuur / groenvoorziening, alsmede de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 
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Artikel 5 Recreatie - Verblijfsrecreatie 

5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 

a. verblijfsrecreatie; 

b. recreatiewoningen; 

 

met de daarbij behorende: 

c. erven en tuinen; 

d. voet- en fietspaden; 

e. verblijfsgebieden; 

f. parkeervoorzieningen; 

g. aan- en uitbouwen; 

h. groenvoorzieningen; 

i. nutsvoorzieningen; 

j. speelvoorzieningen; 

k. bouwwerken,geen gebouwen zijnde. 

5.2 Bouwregels 
 

5.2.1 Bouwregels recreatiewoningen 

Voor het bouwen van recreatiewoningen geldende volgende regels: 

a. het maximale aantal recreatiewoningen mag 50 bedragen; 

b. gebouwen mogen uitsluitend binnen de aangegeven bouwvlakken worden 

opgericht; 

c. per bouwvlak mogen niet meer recreatiewoningen worden gebouwd dan  

ter plekke in de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is 

aangegeven; 

d. de oppervlakte van recreatiewoningen mag niet meer dan 66 m² 

bedragen; 

e. in afwijking van het bepaalde in lid 5.2.1, onder d, mag van ten hoogste 4 

recreatiewoningen de oppervlakte niet meer dan 84 m² bedragen; 

f. in afwijking van het bepaalde in lid 5.2.1, onder d , mag van ten hoogste 

4 recreatiewoningen de oppervlakte niet meer dan 95 m² bedragen; 

g. de bouwhoogte van recreatiewoningen mag niet meer dan 6 meter 

bedragen; 

h. de recreatiewoningen worden vrijstaand gebouwd; 

i. de onderlinge afstand tussen de recreatiewoningen bedraagt niet minder 

dan 3 meter. 

j. er mogen geen vrijstaande bijgebouwen gebouwd worden. 

 

 

5.2.2 Bouwregels bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1,8 meter 

bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 

meer dan 3 meter bedragen; 
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5.3 Specifieke gebruiksregels 

a. per recreatiewoning dient op het terrein minimaal 300m² 

groenvoorziening gerealiseerd te worden; 

b. per recreatiewoning dient minimaal 1,4 parkeerplaats voor 

motorvoertuigen gerealiseerd worden;  

c. de noodontsluitingsweg mag alleen ten behoeve van de 

hulpverleningsinstanties bij calamiteiten door gemotoriseerd verkeer 

gebruikt worden; 

5.3.1 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval 

gerekend: 

a. het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning; 

b. het gebruik van kampeermiddelen. 

5.4 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. het parkeren. 

5.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

5.5.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

het bevoegd gezag op of in deze gronden de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten 

uitvoeren:  

a. het verwijderen van beplanting en bebossing; 

b. het verwijderen van hout- of struikgewassen of overige vegetatie; 

c. het ontgronden, egaliseren en ophogen van gronden; 

d. het aanleggen, amoveren of verharden van wegen,paden of andere 

oppervlakteverhardingen. 

 

Uitzonderingen 

5.5.2 Het bepaalde in lid 5.5.1. is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

a. het normale onderhoud en beheer van het gebied betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 

plan.      

5.5.3 De in lid 5.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige opzet 

en landschappelijke inrichting van het plan, zoals omschreven in paragraaf 

3.3.2 van de toelichting 

5.5.4 De in lid 5.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het karakter van de betreffende 



 

 

 

 

 Projectnr.217148 Ontwerp bestemmingsplan de Molenkamp Zeegse 

 september 2011 gemeente Tynaarlo 

  blad 11 van 16 RO & E 

 

 

groenvoorziening, alsmede de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 
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Artikel 6 Verkeer 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen en straten met bijbehorende bermen;  

b. wandel- en fietspaden; 

c. groenvoorzieningen; 

d. in- en uitritten. 

6.2 Bouwregels 

Voor het bouwen op gronden met de bestemming 'Verkeer' gelden de 

volgende regels: 

a. bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 6.1 omschreven 

doeleinden; 

b. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan; 

c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 

bedragen 6 meter. 

6.3 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval 

gerekend: 

• het gebruik van gronden met de bestemming 'Verkeer' voor 

parkeerdoeleinden van gemotoriseerde voertuigen. 
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HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een 

bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft 

bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 8 Algemene gebruiksregels 

Onder een strijdig gebruik, wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het 

laten gebruiken van: 

a. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte 

voorwerpen, stoffen, materialen en producten; 

b. het gebruik van onbebouwde gronden als staan- of ligplaats voor 

onderkomens; 

c. het gebruik van gronden voor kampeermiddelen; 

d. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats voor klare of 

onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan; 

e. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats voor gerede of 

ongerede goederen, waaronder niet verstaan wordt het opslaan van 

bouwmaterialen en andere hulpmaterialen voor het bouwen ten behoeve 

van de uitvoering van werken ter plaatse, voor de duur van de uitvoering. 
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 

9.1 het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in het plan met het oog op de aanpassing aan de werkelijke 

afmetingen van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt 

aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad 

en de vrijstelling gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste 

verwezenlijking van het plan. 

b. Het bepaalde in het plan en het toestaan dat het beloop of profiel van 

wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt 

aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe 

aanleiding geeft;  

c. Het bepaalde in het plan en het toestaan dat openbare 

nutsvoorzieningen, telefooncellen, onder- en bovengrondse vuilopslag en 

naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouw zijnde worden gebouwd, mits de inhoud per gebouw niet meer 

dan 50 m³ bedraagt;     

9.2 De onder 9.1 bedoelde ontheffing wordt slechts verleend, indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:  

a. de milieusituatie; 

b. de verkeersveiligheid;  

c. de sociale veiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 10 Overgangsrecht 

10.1 Overgangsrecht bouwwerken 

10.1.1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 

krachtens een omgevings-vergunning voor het bouwen en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsgunning voor 

het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan.  

10.1.2 Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 

bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.  

10.1.3 Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 

vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen 

de overgangsbepaling van dat plan. 

 

10.2 Overgangsrecht gebruik 

10.2.1 Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

10.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 

het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan 

strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 

omvang wordt verkleind. 

10.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt 

onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten. 

10.2.4  Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was 

met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 11 Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als regels van het bestemmingsplan 

"Bestemmingsplan 'de Molenkamp' Zeegse" 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente  

Tynaarlo, gehouden op …. 

 

 

 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 


