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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Ootmarsum, Zuidoost wand Commanderieplein met identificatienummer 

NL.IMRO.1774.OOTBPCOMMANDERIEPD-VG01 van de gemeente Dinkelland;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 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  ambachtelijke detailhandel

detailhandel hoofdzakelijk gericht op de verkoop van ambachtelijk gemaakte en streekeigen goederen;

1.6  archeologische waarden

de waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen of bewoningssporen 

van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun 

cultuurhistorische waarde van algemeen belang zijn;

1.7  bebouwing

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

1.8  bestaand

a. ten aanzien van bouwwerken en werkzaamheden bestaand ten tijde van het van kracht worden van het 

plan;

b. ten aanzien van het overige gebruik bestaand ten tijde van het van kracht worden van het plan;

1.9  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.10  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

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  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelders, 

zolders en vlieringen;

1.14  bouwperceel

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

bebouwing is toegelaten;

1.15  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.16  bouwvlak

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

gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn toegelaten;

1.17  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect 

met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.18  bruto vloeroppervlakte

de vloeroppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw;

1.19  dagrecreatie

activiteiten ter ontspanning en vermaak, waarbij overnachting niet is toegestaan;

1.20  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.21  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van 

goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een beroeps- 

of bedrijfsactiviteit;

1.22  detailhandel in volumineuze goederen

detailhandel in goederen, die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig 

heeft, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, woning- en tuininrichtingsartikelen, grove 

bouwmaterialen, keukens en sanitair;

1.23  diepwortelende beplanting

beplanting met wortelstelsel dat meer dan 1 m onder het maaiveld reikt of dat naar verwachting in de 

toekomst zal doen;

1.24  eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;
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1.25  erf

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

feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van de woning; 

1.26  evenement

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

a. bioscoopvoorstellingen, als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen;

b. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

c. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

d. onder een evenement wordt mede verstaan een herdenkingsplechtigheid;

1.27  gebouw

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

ruimte vormt;

1.28  grootschalige detailhandel

detailhandel waarvan de brutovloeroppervlakte ten minste 1.500 m² per zelfstandige eenheid bedraagt;

1.29  horecabedrijf

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of 

waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een 

vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.30  kap

en dak met een zekere helling;

1.31  kelder

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken als woonruimte, 

beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen; bij 

'bebouwing in geaccidenteerd terrein' gelegen beneden peil;

1.32  kunstobject

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.33  kunstwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, 

een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 

voorziening;

1.34  logiesverstrekkend bedrijf

een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswooneenheden enkel zijn 

ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties aangeboden voor 

dagverblijf en maaltijdbereiding;

1.35  natuurlijke en landschappelijke waarden

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 

elementen voorkomende in dat gebied;
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1.36  peil

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte van 

de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk in de overige situaties de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang 

bij voltooiing van de bouw;

1.37  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 

vergoeding;

1.38  prostitutiebedrijf

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 

gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;

1.39  seksinrichting

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

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch- pornografische aard 

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

seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een 

erotische massagesalon, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met 

elkaar;

1.40  wellness

het bedrijfsmatig exploiteren van gebouwen met bijbehorende voorzieningen, waarbij de mogelijkheid 

wordt geboden om te ontspannen en passief te werken aan de gezondheid en het welzijn van de mens. 

Onder bijbehorende voorzieningen wordt in ieder geval begrepen: SPA, sauna en de detailhandel in 

wellnessgerelateerde producten.
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Artikel 2  Wijze van meten

Voor de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten en berekend:

2.1  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;

2.2  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3  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 constructieonderdeel;

2.4  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;

2.5  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  ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als 

plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, 

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

bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Gemengd

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het al dan niet bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak, ontspanning en 

educatie, waaronder musea, toeristische attracties en grootschalige dagrecreatieve activiteiten;

b. het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op wellness met bijbehorende terrassen, uitsluitend 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - wellness en logies' ;

c. logiesverstrekkend bedrijf met bijbehorende terrassen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van gemengd - wellness en logies';

d. terrassen bij de horeca; 

e. groenvoorzieningen; 

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen,

met daarbij behorende:

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

h. nutsvoorzieningen;

i. parkeervoorzieningen; 

j. tuinen, erven en terreinen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak;

b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte, met dien verstande dat: 

1. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' de bouwhoogte niet meer zal bedragen dan wat is 

aangegeven ter plaatse van de aanduiding;

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - toren' de bouwhoogte niet meer zal 

bedragen dan wat is aangegeven ter plaatse van de aanduiding;

c. de dakhelling van een gebouw zal ten minste respectievelijk ten hoogste de ter plaatse van de 

aanduiding 'minimum dakhelling (graden), maximum dakhelling (graden)' aangegeven dakhelling 

bedragen; 

d. kelders zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig zijn. Kelders zijn 

uitsluitend toegestaan in één bouwlaag.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;

b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen mag niet meer dan 5 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen, 

met dien verstande dat voor buitenverlichting aan de zuid- en oostzijde van het gebouw geldt dat er 

sprake is van gerichte armaturen, die geen lichtuitstraling richting de groenstrook aan de zuidzijde van 

het plangebied veroorzaken.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de bebouwing, 

ten behoeve van:
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a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;

b. een goede woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Hoogte bouwwerk geen gebouw zijnde

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.2 ten behoeve van bouwen 

van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een hoogte van maximaal 10 meter, met dien verstande dat 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. detailhandel anders dan verkoop van:

1. streekeigen en/of ambachtelijke producten;

2. producten van en gerelateerd aan de brouwerij inclusief merchandise;

3. producten die gerelateerd zijn aan het museum en/of de educatieve activiteiten;

4. producten die geralateerd zijn aan de wellness;

b. opslag anders dan ten dienste van de doeleinden zoals genoemd in 3.1;

c. het gebruik of het in gebruik geven van gebouwen en/ of gronden voor permanent wonen.

d. het gebruik van buitenverlichting aan de zuid- en oostzijde van het gebouw dat licht uitstraalt richting 

de groenstrook aan de zuidzijde van het plangebied.

3.6  Voorwaardelijke verplichting inpassing groen

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 

gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken binnen de bestemming 'Gemengd' zonder de aanleg 

en instandhouding van de landschapsmaatregelen in de bestemming 'Gemengd' en 'Groen' conform 

het in bijlage 1 opgenomen Beplantingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke 

inpassing.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 

worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van onherroepelijk 

worden van het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van 

de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 1 opgenomen Beplantingsplan, teneinde te komen 

tot een goede landschappelijke inpassing. 

3.7  Voorwaardelijke verplichting parkeerplaatsen

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 

gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken binnen de bestemming 'Gemengd'  zonder de 

aanleg en instandhouding van de 16 parkeerplaatsen in de bestemming 'Groen' conform de in Bijlage 2 

opgenomen Inrichtingsschets parkeren.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 

worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van onherroepelijk 

worden van het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van 

de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 1 opgenomen Beplantingsplan, teneinde te komen 

tot een goede landschappelijke inpassing van de parkeerplaatsen.
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. water(berging) en waterhuishoudkundige voorzieningen;

c. bermen en beplanting;

d. wegen, paden en erfontsluitingen;

e. terrassen ten behoeve van de aangrenzende horeca;

f. parkeren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';

g. speelvoorzieningen;

h. nutsvoorzieningen;

i. kunstwerken;

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen duikers en/of dammen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 8 m bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de bebouwing, 

ten behoeve van:

a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;

b. een goede woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4  Afwijken van de bouwregels

4.4.1  Hoogte bouwwerk geen gebouw zijnde

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.2 ten behoeve van het 

bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een hoogte van maximaal 12 meter, met dien 

verstande dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

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

werkzaamheden

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

werkzaamheden

4.5.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

en werkzaamheden uit te voeren:

a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
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b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en oevervegetaties;

c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;

d. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte van de aan te brengen 

verharding 100 m2 of meer bedraagt;

e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen 

en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

f. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

g. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden.

4.5.2  Uitzondering op verbod

Het bepaalde in artikel 4.5.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud betreffen;

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

c. de aanleg betreffen van een parkeerplaats ter plaatste van de aanduiding 'specifieke vorm van groen – 

parkeerterrein'. 

4.5.3  Afwegingskader

De in lid 4.5.1 genoemde vergunning kan uitsluitend worden verleend indien door het uitvoeren van de 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te 

verwachten gevolgen geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende 

kan worden tegemoet gekomen.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 3

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van 

de gronden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Bouwwerken

Voor bouwwerken die dieper gaan dan 30,0 m +NAP moet, alvorens een omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen wordt verleend, door de aanvrager een onderbouwing overgelegd waarin wordt 

aangegeven of er archeologische waarden verstoord kunnen worden en zo ja, op welke wijze hiervoor 

maatregelen zijn getroffen

5.2.2  Bouwvoorwaarden

Indien uit de in artikel 5.2.1 genoemde onderbouwing blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 

door het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zullen worden verstoord, kan het 

bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de 

bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door 

Burgemeester en Wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

5.3  Wijzigingsbevoegdheid

5.3.1  Verwijdering dubbelbestemming

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 3' wordt verwijderd, mits na voldoende onderzoek van de vindplaats en het inwinnen van 

deskundig advies blijkt dat voor de archeologisch waardevolle gebieden de waardebepalende elementen 

niet zijn te handhaven in relatie tot de functie van de gronden en de gebouwen, en de aanwezige 

bodemvondsten naar elders zijn overgebracht. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Antidubbeltelregel

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  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in elk geval verstaan:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een 

zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken 

machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, waarbij in ieder geval als strijdig gebruik wordt aangemerkt: 

brand- en explosiegevaarlijke opslag, waaronder opslagruimte voor vuurwerk, met uitzondering van 

een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

c. het plaatsen en/of geplaatst houden van onderkomens;

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van prostitutie.

7.2  Uitzondering

Het bepaalde in lid 7.1 is niet van toepassing: 

a. op (tijdelijk) gebruik voor de realisering en/of handhaving van de bestemmingen of het normale 

onderhoud van de gronden en/of bouwwerken; 

b. op de opslag voor de normale bedrijfsvoering van de in het plan toegelaten bedrijven. 
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Artikel 8  Gebruiksregeling parkeren

8.1  Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet 

wordt voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van 

voertuigen.

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 

laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en 

instandhouding van de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel. 

8.2  specifieke parkeerregels bouwen

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt 

de regel dat de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet 

plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen 

wordt gerealiseerd. 

8.3  Specifieke parkeerregels gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor 

wat betreft de toename in de parkeer- of stallingsbehoefte van voertuigen, in voldoende mate ruimte zijn 

aangebracht op die gronden, of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden. 

8.4  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 8.2 en lid 8.3 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die 

zijn neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 

de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

8.5  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 8.2 en lid 8.3 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn 

afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor 

parkeren in de lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de 

afmetingen die zijn neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien 

deze beleidsregels gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

8.6  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 8.2 en lid 8.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 

3.2.4, in overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, 

zoals omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel 

gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 8.5 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.
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Artikel 9  Algemene aanduidingsregels

9.1  vrijwaringszone - molenbiotoop

9.1.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn de gronden, onverminderd het in deze 

regels bepaalde ten aanzien van de voor deze gronden overige geldende bestemmingen, mede bestemd 

voor het beschermen van de functie van de in dit gebied voorkomende molen als werktuig en van zijn 

waarde als landschapsbepalend element.

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

werkzaamheden

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' is het verboden zonder een 

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, geen normale 

onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden zijnde, uit te voeren:

a. het planten van bomen, heesters en andere opgaande beplantingen indien deze een hoogte kunnen 

bereiken die de hoogte van 6,80 m (de hoogte van de onderkant van een verticaal staande wiek) te 

boven gaat.

9.1.3  Afwegingskader

De voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden bedoelde 

omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien door die werken de belangen van de 

betreffende molen als werktuig niet in onevenredige mate worden geschaad.

9.1.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding wijzigen in die zin dat de zone 

wordt aangepast of vervalt indien daartoe als gevolg van wijziging in gebruik, regelgeving of 

vergunningverlening aanleiding bestaat.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan, de woonsituatie, het 

straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afgeweken worden van het bepaalde in deze regels 

of de aanduidingen op de verbeelding, voor:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die 

maten, afmetingen en percentages;

b. de regels en toestaan dat het beloop of het profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen 

onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe 

aanleiding geeft;

c. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe 

aanleiding geeft;

d. de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de 

bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10 m;

e. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 

kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt 

vergroot tot ten hoogste 40 m, mits:

1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;

2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de plaatsing wordt 

aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen;

3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende omgeving en/of 

landschapselementen;

4. het principe van site-sharing wordt toegepast;

5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van 

het gebied en zijn bebouwing;

7. er afstemming plaatsvindt met de Nota antennebeleid gemeente Dinkelland (2008);

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte 

van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers 

en lichtkappen, wordt vergroot, mits:

1. deze vergroting niet meer dan 10 m2 per plaatselijke verhoging bedraagt;

2. de vergroting leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het 

betreffende gebouw bedraagt.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Parkeernormen

Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de 

gemeentelijke parkeernormen zoals opgenomen in de Beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2014 of op 

andere wijze zoals beschreven in de gemeentelijke parkeernormen parkeerruimte zijn aangebracht en in 

stand gehouden in, op of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein bij dat gebouw. 

Als de Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2014 wordt gewijzigd, wordt met die wijziging rekening 

gehouden. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

12.1.1  Bouwwerken

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,

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 omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

12.1.2  Omgevingsvergunning voor vergroten van een bouwwerk

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%. 

12.1.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

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.

12.2  Overgangsrecht gebruik

12.2.1  Gebruik

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

12.2.2  Verbod op wijziging strijdig gebruik

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.

12.2.3  Verbod op hervatting strijdig gebruik

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.

12.2.4  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

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 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Ootmarsum, Zuidoost wand Commanderieplein'.
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