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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan:

het bestemmingsplan Oostermoerse Vaart De Groeve met identificatienummer 

NL.IMRO.1730.BPOostermoerseVaar-0101 van de gemeente Tynaarlo;

1.2  bestemmingsplan:

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

1.3  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; 

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan huis verbonden bedrijf:

het verrichten van werkzaamheden van dienstverlenende en/of ambachtelijk productieve aard zoals 

weergegeven in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid behorende bij 

deze regels, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsmatige activiteit. De ruimtelijke 

uitstraling van het aan huis verbonden bedrijf dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie;

1.6  aan huis verbonden beroep:

het beroepsmatig verlenen van administratieve, juridische, medische, therapeutische, kunstzinnige, 

ontwerptechnische diensten zoals weergegeven in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis 

verbonden bedrijvigheid zoals opgenomen bij deze regels, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen beroepsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan huis verbonden beroep dient in 

overeenstemming te zijn met de woonfunctie;

1.7  bebouwing:

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

1.8  bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal 

mag worden bebouwd;

1.9  bed & breakfast:

een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte accommodatie voor uitsluitend logies en ontbijt;

1.10  belemmeringenstrook:

een strook grond of water waaraan beperkingen kunnen worden opgelegd in verband met de veiligheid van 

de leidingen;

1.11  bestaand:

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

omgevingsvergunning voor het bouwen;

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

bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het 

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

toestemming;

1.12  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijgebouw:

een gebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel 

gelegen hoofdgebouw;

1.15  bouwen:

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

bouwwerk;

1.16  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.17  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;

1.18  bouwperceel:

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

bebouwing is toegelaten;

1.19  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.20  bouwvlak:

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

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.21  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;

1.22  dienstverlenend bedrijf:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten door fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bedrijven en praktijkruimten;
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1.23  gebouw:

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

ruimte vormt;

1.24  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;

1.25  kwetsbaar object:

een object als bedoeld in artikel 1, sub l, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

1.26  overkapping:

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

1.27  peil:

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdingang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 

plaatse van de hoofdtoegang;

2. 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;

3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal AmsterdamsPeil (of het plaatselijk aan te houden 

waterpeil);

1.28  permanente bewoning:

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;

1.29  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;

1.30  uitbouw:

een onderdeel van een hoofdgebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan de 

hoofdvorm;

1.31  vloeroppervlak:

voor woningen: 

totale oppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, de verdiepingen, de 

zolder en de bij de woning behorende aan- en uitbouwen;

voor bedrijfsgebouwen: 

de totale (bruto)oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen, 

dienstruimten, bergingen en dergelijke;

1.32  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, niet 

zijnde een bedrijfswoning;
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1.33  woonboot:

een drijvend bouwwerk, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als woning of recreatieverblijf.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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;

2.2  de 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;

2.3  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;

2.4  bouwhoogte van een woonboot:

vanaf het waterpeil tot aan het hoogste punt van de woonboot, met uitzondering van ondergeschikte 

bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antenne-installaties en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

onderdelen;

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 woonboot:

tussen de buitenzijde van de zijwanden, neerwaarts geprojecteerd op het niveau van het waterpeil;

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 1,00 m bedraagt. 

Voor zover in de regels een goothoogte is voorgeschreven, is het bepaalde onder a niet van toepassing op 

dakkapellen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. water;

c. woonboten, uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

woonbotenligplaats':

1. aanlegsteigers ten behoeve van woonboten;

2. bijgebouwen bij woonboten;

3. groenvoorzieningen en tuinen bij woonboten;

d. openbare nutsvoorzieningen;

e. voet- en fietspaden;

f. dagrecreatieve voorzieningen;

g. parkeervoorzieningen.

Binnen de bestemming zijn voorzieningen in de vorm van speelplaatsen, fiets- en voetpaden, sierbestrating 

en overige verhardingen begrepen.

3.2  Bouwregels

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

1. bijgebouwen en overkappingen bij woonboten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - woonbotenligplaats';

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij woonboten gelden de volgende regels:

1. per woonboot is niet meer dan één bijgebouw/overkapping toegestaan;

2. de oppervlakte mag niet meer dan 10 m2 bedragen;

3. de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m bedragen.

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

1. de bouwhoogte voor vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 8 m en voor lichtmasten bedraagt de 

bouwhoogte niet meer dan 15,00 m;

2. erf- en terreinafscheidingen ten behoeve van afscherming van de bijgebouwen bij de woonboten 

bedraagt niet meer dan 2,00 m;

3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3,00 m.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 

van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwings- en landschapsbeeld;

de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan:

a. de situering van bouwwerken.
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Artikel 4  Water

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water;

b. woonboten, uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

woonbotenligplaats'.

In de bestemming zijn tevens kunstwerken (bruggen, duikers en dergelijke), oeverstroken, aanlegsteigers 

en groenvoorzieningen begrepen.

4.2  Bouwregels

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

1. woonboten;

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Voor het bouwen van woonboten gelden de volgende regels:

1. woonboten bestaan uit niet meer dan één bouwlaag, dan wel het aantal bestaande bouwlagen, 

indien deze meer dan één bouwlaag bedraagt;

2. het aantal woonboten bedraagt niet meer dan vijf;

3. de minimale afstand tussen de woonboten bedraagt 5,00 m.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer 

bedraagt dan 3,00 m.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 

van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwings- en landschapsbeeld;

de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan:

a. de situering van bouwwerken.
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Artikel 5  Leiding - Gas

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere voor die gronden aangewezen 

bestemmingen, mede bestemd voor de instandhouding van ondergrondse hoge druk 

gastransportleidingen, inclusief voorzieningen, met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de regels die ingevolge andere 

artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zijn geen gebouwen toegestaan, met uitzondering van 

bestaande (vergunde) gebouwen;

b. op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd;

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag uitsluitend worden 

gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van 

bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt 

uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) mits het geen kwetsbaar object betreft en 

de belangen van de leiding niet worden geschaad.

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag schriftelijk 

advies in bij de betrokken leidingbeheerder.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor kwetsbare objecten, met uitzondering van het 

bestaande (vergunde) gebruik;

b. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van de 

inspectie en het onderhoud van de gastransportleiding;

c. in afwijking van het bepaalde onder a en Artikel 11, mag het bestaande gebruik als woonbotenligplaats 

ter plaatse van de aanduiding Leiding - Gas uitsluitend door de huidige bewoners (familie Sikkema) 

worden voortgezet. Na beëindiging van het gebruik van het binnen deze bestemming Leiding - Gas 

gelegen woonboot door deze bewoners, dienen de woonboot en eventueel bijbehorende bebouwing te 

worden verwijderd.

5.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

5.5.1  Vergunningplicht

Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 

van het bevoegd gezag, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren: 

het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;

het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;

het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend afgraven, woelen, 
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mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

5.5.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het verbod als bedoeld in lid 5.5.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

reeds in uitvoering zijn of vergund zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan;

het normale onderhoud van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de 

andere voorkomende bestemming(en) betreffen;

graafwerkzaamheden betreffen als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

5.5.3  Voorwaarden

Een omgevingsvergunning kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de 

belangen van de leiding niet schaden.

5.5.4  Adviesprocedure

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.5.1, wint het 

bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen 

werken en/of werkzaamheden de belangen in verband met de leiding niet worden geschaad en welke 

voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele schade.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  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 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Toegestaan gebruik

In overeenstemming met de bestemmingen is het gebruik van de gebouwen voor een bed & 

breakfastvoorziening, uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de vestiging van een bed & breakfast wordt gerealiseerd binnen de woning, waarbij geen afzonderlijke 

entree en/of oprit worden aangelegd;

b. er mag aan niet meer dan vier personen nachtverblijf worden verschaft;

c. het aantal slaapkamers bedraagt niet meer dan twee;

d. de oppervlakte van de bed & breakfast bedraagt niet meer dan 30% van het bestaande vloeroppervlak 

van de woning, waarbij de totale oppervlakte niet meer dan 45 m2 bedraagt;

e. een bed & breakfast mag geen tekenen van een wooneenheid vertonen, zoals een keuken. Eigen 

sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan;

f. een bed & breakfast dient te worden geëxploiteerd door de bewoner van de woning;

g. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand is slechts 

toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1,00 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2. 

Lichtreclame is niet toegestaan;

h. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein.

7.2  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, 

waaronder in elk geval wordt begrepen:

het gebruik of laten gebruiken van gronden en/of gebouwen voor een seksinrichting.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

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

afmetingen en percentages;

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

een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het 

openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 

toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 bedraagt.

8.2  Voorwaarden

De onder 8.1 bedoelde afwijkingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;

b. de verkeersveiligheid;

c. het bebouwingsbeeld.
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels

9.1  Wijzigen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van de bouw van een 

transformatorstation, gasdrukmeet- en regelstation, rioolgemaal en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwwerken van openbaar nut tot een inhoud van niet meer dan 400 m3 en een bouwhoogte van niet meer 

dan 4 m.

9.2  Voorwaarden

De onder 9.1 bedoelde wijzigingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Uitsluiting seksinrichtingen

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

10.2  Afstemming Algemene Plaatselijke Verordening

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

evenementen als bedoeld in de APV Tynaarlo 2015 waarvoor op basis van deze verordening een 

evenementenvergunning kan worden verleend.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  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 voor het bouwen 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 het eerste lid met maximaal 10%.

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

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

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

11.2  Overgangsrecht gebruik

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

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

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

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

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

laten hervatten.

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

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Oostermoerse Vaart De Groeve’.
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