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 bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE met identificatienummer NL.IMRO.1730.BPBRWGAE-0301 van 

de gemeente Tynaarlo;

1.2  aanduiding:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage;

1.3  aanduidingsgrens:

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;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  andere geluidgevoelige bebouwing:

andere geluidgevoelige bebouwing als bedoeld in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidsbelasting kleine 

luchtvaart en het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart; 

1.6  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.7  bebouwingsgebied:

achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk 

hoofdgebouw;

1.8  bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.9  bedrijfswoning of dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een 

persoon die een functionele binding heeft met het bedrijf. Van een functionele binding is sprake indien deze 

persoon: 

een dienstverband van minimaal 18 uur per week bij het bedrijf heeft, of; 

als er geen dienstverband is, zijn hoofdinkomen uit het bedrijf genereert;

1.10  bestaand:

a. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of 

bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd of gebruikt 

krachtens een omgevingsvergunning;

b. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het 

overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een andere planologische 

toestemming;

 7



 bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE

1.11  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.12  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.13  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk;

1.14  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.15  bouwlaag:

een gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is 

begrensd, zulks met uitsluiting van onderbouw en kapverdieping;

1.16  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 

is toegelaten;

1.17  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.18  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 

en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.19  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;

1.20  drone:

onbemand luchtvaartuig dat van afstand bestuurbaar is danwel een vooraf geprogrammeerde vliegroute 

aflegt; 

1.21  erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 

feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan 

of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.22  gebouw:

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

ruimte vormt;

1.23  hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 

bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming 

dan wel in bouwkundig /architectonisch opzicht het belangrijkst is;
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1.24  overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en met maximaal één wand is omgeven;

1.25  peil:

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse 

van de hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein 

ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een plaatselijk aan te houden 

waterpeil);

1.26  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch/pornografische aard 

plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, 

sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens is begrepen een erotische 

massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.27  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

boven peil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

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

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen, voor zover de hoogte daarvan niet meer dan 115% van de bouwhoogte van 

het gebouw is;

2.5  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 bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6  oppervlakte van een overkapping:

tussen de buitenwerkse constructiedelen, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 

afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

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

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

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, rookkanalen, gevel- en 

kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding 

niet meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijventerrein - Luchthaven

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein - Luchthaven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. platformgebonden activiteiten;

b. transport en distributie;

c. hoogwaardige productiebedrijven in de vorm van assemblage, c.q. productie en distributie van technisch 

hoogwaardige producten;

d. verkeersgeorienteerde voorzieningen in de vorm van onderhoud van apparatuur, vliegtuigen en 

infrastructuur, onderwijs en naar de aard daarmee te vergelijken activiteiten van verkeersgeorienteerde 

voorzieningen;

e. additionele voorzieningen in de vorm van bevoorrading, hotels en vergaderaccommodaties, logistieke 

diensten en opslag en naar de aard daarmee te vergelijken activiteiten ten behoeve van 

passagiersafhandeling en luchtvrachtbehandeling;

f. verkeers- en verblijfsdoeleinden in de vorm van aanvoerwegen, paden, parkeervoorzieningen en overige 

verhardingen, groenaanleg en dergelijke;

g. nutsvoorzieningen.

Het doel 'hoogwaardige productiebedrijven in de vorm van assemblage, c.q. productie en distributie van 

technisch hoogwaardige producten' is beperkt tot bedrijven waarvan, voor het kunnen (voort)bestaan van de 

bedrijfsvoering in bedrijfseconomisch en/of organisatorisch opzicht, een ligging in de directe omgeving van de 

luchthaven van doorslaggevende betekenis is. 

Onder het doel 'onderwijs' is de huisvesting van leerlingen begrepen.

Kantoren zijn toegestaan voorzover deze onderdeel uitmaken, maar geen hoofdbestanddeel zijn van de 

bedrijfsvoering.

In de bestemming zijn niet begrepen:

geluidzoneringsplichtige inrichtingen op grond van de Wet geluidhinder, met uitzondering van het 

beproeven van straalmotoren;

de productie en assemblage van vliegtuigen, met uitzondering van de productie en assemblage van 

drones;

(bedrijfs)woningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd;

b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de aangegeven bouwhoogte.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan de aangegeven 

bouwhoogte;

3.3  Afwijken van de bouwregels

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

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;
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de verkeersveiligheid;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

PM
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  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 5  Algemene aanduidingsregels

5.1  Geluidzone - luchtverkeer

a. In afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels mogen ter plaatse van de aanduidingen 

'geluidzone - 35ke' en 'geluidzone - 40ke' woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen alsmede 

woonwagenstandplaatsen in de zin van het in bijlage 1 opgenomen besluit geluidsbelasting grote 

luchtvaart alleen worden opgericht, indien wordt voldaan aan het bepaalde in hoofdstuk 3, titels 1 en 2 

van genoemd besluit.

b. In afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels mogen ter plaatse van de aanduiding 

'geluidzone - 47bkl' woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen alsmede woonwagenstandplaatsen 

in de zin van het in bijlage 2 opgenomen besluit geluidbelasting kleine luchtvaart alleen worden opgericht, 

indien wordt voldaan aan het bepaalde in hoofdstuk IV, artikelen 7 tot en met 10 van genoemd besluit.

 17



 bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE

 18



 bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE

Artikel 6  Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden en/of bouwwerken, de verkeersveiligheid en het bebouwingsbeeld, worden 

afgeweken van: 

a. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 

afmetingen en percentages voorzover dit gelet op het gebruik en/of de constructie noodzakelijk is;

b. het bepaalde in het plan en 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 geven;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft;
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Artikel 7  Overige regels

7.1  Uitsluiting seksinrichting

Het bestemmingsplan verzet zich tegen het gebruik van de gronden als seksinrichting. 

7.2  Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden

a. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of een omgevingsvergunning voor een 

gebruiksverandering  moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding 

geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen of andere voertuigen in 

voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend 

bouwperceel. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de normen in de parkeerkencijfers in de 

CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' en dat indien deze beleidsregels 

gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.

b. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor 

het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder 

dat gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel.

c. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a en b, dienen na de realisering in stand te worden 

gehouden. 

d. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub a en b:

1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; 

of

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt 

voorzien.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 8  Overgangsrecht

A. Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag 

van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 

tenietgegaan.

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 lid 1 met maximaal 10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

B. Overgangsrecht gebruik

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of 

te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 

naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip de inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 9  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het 'bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE'.
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