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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1. plan:
het bestemmingsplan Veele, Wedderstraat 52, van de gemeente Westerwolde;
2. bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1950.BP2003-on01 met de bijbehorende regels;
3. aan-huis-verbonden beroep:
een beroep, dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden
uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van diensten;
4. 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;
5. aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
6. agrarisch bedrijf:
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen
van gewassen en/of het houden van dieren;
7. agrarisch gebruik:
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die zowel ten behoeve van een volwaardige
agrarische bedrijfsvoering als hobbymatig worden gebruikt;
8. bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
9. bebouwingspercentage:
een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein
aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd met gebouwen/bijbehorende
bouwwerken;
10. bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
11. bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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12. bijbehorend bouwwerk:
een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
13. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten;
14. bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
15. bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
16. bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
17. bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
18. 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;
19. dagrecreatie
een vorm van recreëren die zich beperkt tot één dag (zonder overnachting), dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld kamperen en dergelijke waarbij men zich voor meerdere
dagen van huis begeeft;
20. detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit;
21. dienstverlening
het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of leveren van diensten aan personen, zoals
reisbureaus, kapsalons en wasserettes;
22. erf:
een 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, waarbij het bestemmingsplan die inrichting niet verbiedt;
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23. gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
24. hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een
bouwperceel kan worden aangemerkt;
25. kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel
enig ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan
wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
26. kampeerterrein
een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht om daarop gelegenheid te geven
tot het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van
recreatief nachtverblijf;
27. natuurbegraafplaats
terrein dat deel uitmaakt van een natuur- en/of bosgebied, waar lichamen worden
begraven en/of urnen worden bewaard. Er wordt zo veel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van onbehandelde en/of onbewerkte natuurlijke materialen. Grafmonumenten
zoals grafstenen, zerken of grafbeplanting zijn niet toegestaan, enkel een gedenkteken
van vergankelijk natuurlijk materiaal;
28. overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden
dan wel met ten hoogste één wand;
29. peil:
a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hooftoegang direct aan de
weg grenst:
• de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct
aan de weg grenst:
• de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij
voltooiing van de bouw;
b. indien op of in het water wordt gebouwd:
1. de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar
het water grenst aan het vaste land;
30. 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;
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31. woning:
een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden
en tevens bedoeld voor de bij het wonen toegestane functies als bed and breakfast,
mantelzorg, aan-huis-verbonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten,
kamer-verhuur en dergelijke;
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
a. de afstand tot de (zijdelingse) perceelgrens:
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceelgrens;
b. de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
c. de breedte / diepte van een gebouw:
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren);
d. de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
e. 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;
f. 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;
g. 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.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Wonen
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, bijbehorende bouwwerken bij de woonhuizen, al dan niet in
combinatie met ruimten voor mantelzorg, logiesverstrekking dan wel een aan-huisverbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit zoals die zijn
genoemd in ‘bijlage 2 Lijst met toelaatbare beroepen en vormen van bedrijvigheid
bij het wonen’;
met de daarbij behorende:
b. tuinen, erven en terreinen;
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt de volgende
regel:
a. de gezamenlijke oppervlakte van een hoofdgebouw met de daarbij behorende
bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 300 m² bedragen, tenzij de bestaande
gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de gezamenlijke
oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;
3.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één hoofdgebouw worden gebouwd;
c. de afstand van een hoofdgebouw ten opzichte van de weg zal ten minste de
bestaande afstand bedragen, tenzij sprake is van het verplaatsen van de voorgevel
waarbij aangesloten wordt bij de bestaande bebouwingskarakteristiek;
d. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 4,50 m bedragen;
e. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen;
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
g. de bijbehorende bouwwerken zullen tenminste 3,00 m achter de naar de weg(en)
gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden
gebouwd;
h. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
i. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 60° bedragen.
3.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met
dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de
weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel verlengde daarvan, ten
hoogste 2,00 m zal bedragen;
b. er zullen geen windmolens worden gebouwd;
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c.

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m
bedragen.

3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, zoals
bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met beroeps- of bedrijfsmatige
activiteiten anders dan genoemd in 3.1.;
b. het gebruik van gedeelten van een woonhuis, bijbehorende bouwwerken, voor de
uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige
activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het
woonhuis;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 90 m² bedraagt, met dien
verstande dat delen van hoofdgebouwen en/of bijbehorende bouwwerken die
op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan niet worden
gebruikt voor het wonen ook mogen worden gebruikt voor de uitoefening van
een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt, tenzij het detailhandel betreft bij een aan-huisverbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, in welk geval
detailhandel is toegestaan die als nevenactiviteit beperkt blijft tot de verkoop
van producten die een directe relatie hebben met het beroep of de activiteit of
producten die binnen het beroep of de activiteit vervaardigd worden;
c. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning,
d. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden, anders dan logiesverstrekking in het woonhuis en de bijbehorende
bouwwerken, waarbij niet meer dan 3 of, in geval van deelname aan het project
'Sprong over het veen', 6 logieseenheden per woonhuis mogen worden gevestigd;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische
bedrijfsactiviteiten;
h. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de
daarbij behorende bijbehorende bouwwerken.
3.4.2 Voorwaardelijke verplichting watercompensatie
Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt
van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het toegestane gebruik
als bedoeld in artikel 3.1, zonder uitvoering te geven aan de realisatie en
instandhouding van de noodzakelijke maatregelen in de vorm watercompensatie in
of direct aansluitend aan het plangebied door middel van de aanleg van een vijver
met een bergingscapaciteit van minimaal 25 m3 binnen het plangebied, met dien
verstande dat de gehele watercompensatie binnen 1 jaar na de gereedmelding van
de te bouwen woning en bijbehorende bouwwerken is gerealiseerd.
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3.5 Afwijken van de gebruiksregels
Bij omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag, met inachtneming van het gestelde in
bijlage 1, afwijken van:
a. het bepaalde in lid 3.4. onder c en toestaan dat een woonhuis, al dan niet in
samenhang met inpandige bouwactiviteiten, wordt gebruikt voor meer dan één
woning, mits:
1. de nieuwe woning moet passen binnen de door de provincie vastgestelde
nieuwbouwruimte, dan wel binnen de daarvoor in de plaats komende
intergemeentelijke afspraken over woningbouwcapaciteit;
2. met name rekening wordt gehouden met het gestelde in bijlage 1 onder 1.4.1.
onder b en 1.24.;
b. het bepaalde in lid 3.4. onder h en toestaan dat gronden worden gebruikt voor de
aanleg van een paardrijdbak met de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken,
mits:
1. met name rekening zal worden gehouden met het gestelde in bijlage 1 lid 1.11.
en 1.24.
c. het bepaalde in lid 3.4. onder e en toestaan dat een woonhuis wordt gebruikt voor
verblijfsrecreatief gebruik, mits:
1. vanwege de al dan niet tijdelijke onverkoopbaarheid van het woonhuis het
wenselijk is het woonhuis te verhuren voor verblijfsrecreatief gebruik ten
behoeve van de instandhouding van de leefbaarheid en het voorkomen van
langdurige leegstand;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 4 Anti-dubbeltelregelbepaling
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 Bouwregels
5.1 Bouwregels
a. De bouwgrenzen mogen, in afwijking van deze regels, uitsluitend worden
overschreden door:
1. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen,
hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda's
en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m;
2. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet
meer bedraagt dan 1,00 m.
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Artikel 6 Algemene gebruiksregels
6.1 Algemene gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met de bestemmingen, wordt in
ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de
bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
c. het storten van puin en afvalstoffen;
d. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of
vliegtuigen;
e. de stalling en opslag van caravans, boten, oldtimers en dergelijk anders dan in
bouwwerken;
6.2 Afwijken van algemene gebruiksregels
Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de in dit plan opgenomen gebruiksregels indien strikte toepassing van die regels zou
leiden tot een beperking van het meest doelmatig gebruik dat niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
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Artikel 7 Algemene afwijkingsregels
7.1 Bevoegdheid
Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten
hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 8 Overgangsrecht
8.1 Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, 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 omgevingsvergunning voor het bouwen
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet
gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10 %.
c. Sublid a. 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.
8.2 Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan 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 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.
d. Sublid a 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 9 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: ‘Regels van het bestemmingsplan Veele,
Wedderstraat 52’.
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