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1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1. plan:
het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Ootmarsum, Denekamperstraat 67' met
identificatienummer NL.IMRO.1774.OOTBPDNKAMPERSTR67-0301 van de gemeente
Dinkelland;

2. bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

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;

4. aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

5. bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

6. bebouwingspercentage:
een in dit plan aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat
maximaal mag worden bebouwd, tenzij in dit plan anders is bepaald;
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7. bedrijf:
een onderneming gericht op het bedrijfsmatige voortbrengen, vervaardigen, bewerken,
opslaan en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

8. bedrijfsvloeroppervlak (bvo):
de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe
behorende magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten;

9. bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein noodzakelijk is;

10. bestaand:
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet en of Wet algemene bepalingen
omgevingswet aanwezige bouwwerken en werkzaamheden:
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;
2. aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit
plan mogen worden gebouwd krachtens een daartoe verleende
bouwvergunning;
b. ten aanzien van het overige gebruik:
1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan;
11. bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

12. bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

13. bijbehorend bouwwerk:
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;
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14. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk;

15. bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;

16. bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;

17.bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;

18. bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

19. bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden;

20. dak:
iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;

21. detailhandel:
het bedrijfsmatige te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
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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 de
hoofdgebouw;

23. erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub
en een seksautomaat;

24. evenement:
elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals beschreven in de Algemene
Plaatselijke Verordening. Onder een evenement wordt mede verstaan: een
herdenkingsplechtigheid;

25. fitnesscentrum:
inrichting voor training met behulp van toestellen;

26. geaccidenteerd terrein:
een perceel of een gedeelte van een perceel met een helling van tenminste 1:10 gemeten
over een afstand van minimaal 5 m (glooiend landschap);

27. gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;

28. geluidszoneringsplichtige inrichting:
een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in
een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;
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29. hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

30. 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;

de horecabedrijven zijn in drie categorieën te onderscheiden:
a. horecacategorie 1: een complementair horecabedrijf dat is gericht op het
hoofdzakelijk overdag bereiden en verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende)
dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name
functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een automatiek,
broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, petitrestaurant,
snackbar, snack-kiosk, tearoom, traiteur en/of een naar de aard en invloed op de
omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf;
b. horecacategorie 2: een horecabedrijf met een in het algemeen hoge
bezoekersfrequentie gedurende de avond, dat voornamelijk is gericht op het bereiden
en verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een bar
(grand)café, eetcafé, restaurant, café restaurant, en/of een naar de aard en invloed
op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie met
logiesvertrekken of een zalencentrum;
c. horecacategorie 3: vormen van horeca-activiteiten waarbij in hoofdzaak alcoholische
drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon- en
leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich
meebrengt: dancings, discotheken en nachtclubs;
31. kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig
ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of
opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

32. kantoor:
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en
werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van
(semi)overheidsinstellingen, het bankwezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
instellingen;
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33. 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;

34. kunstobject:
voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde;

35. 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;

36. kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde
voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald die in
achtgenomen moet worden;

37. niet-zelfstandige kantoren:
een (deel van een) gebouw dat dient voor de administratieve, financiële, architectonische,
juridische of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden ten dienste van en verbonden aan de
uitoefening van bedrijfsactiviteiten;

38. overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten
hoogste één wand;

39. peil:
a. voor bebouwing in geaccidenteerd terrein voor zover de bebouwing met de gevel is
gericht naar het openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt (de dijk)
en is gesitueerd op of binnen een afstand van 3 m uit de grens met het openbare
gebied: 35 cm boven de kruin van de dijk;
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b. voor overige bebouwing in geaccidenteerd terrein: de bestaande gemiddelde
bouwhoogte van het terrein op het punt waar deze direct grenst aan de gevel welke is
gericht naar het openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt;
c. voor gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein, waarvan de
hoofdtoegang aan een weg grenst, mits het gebouw op een afstand van niet meer
dan 20 m van die weg is gelegen: 35 cm boven de kruin van die weg ter plaatse van
de hoofdtoegang;
d. in andere gevallen bij gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein: de
gemiddelde bouwhoogte van het terrein op het punt waar dit direct grenst aan de
gevel die is gericht naar het openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten
wordt;
e. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van
het aansluitende terrein;
40. prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een
ander tegen vergoeding;

41. 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;

42. risicogevoelig bouwwerk c.q. object:
een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, dat kan
worden aangemerkt in de zin van dat besluit als een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object;

43. risicovolle inrichting:
een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden
bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare object;

44. seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang
alsof zij ook bedrijfsmatige 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;
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45. voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer
dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse
en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

46. voorgevel rooilijn:
de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevels van het hoofdgebouw zijn
georiënteerd, of, voor zover op de kaart een voorgevelrooilijn is aangeduid, de op de kaart
aangeduide voorgevelrooilijn, alsmede het verlengde daarvan;

47. vuurwerkbedrijf:
een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de
(detail)handel in vuurwerk, niet bedoeld de periodieke verkoop in consumentenvuurwerk c.q.
de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen;

48. winkel:
een gebouw dat een ruimte omvat welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden
gebruikt voor detailhandel;

49. woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke
huishouding;
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij 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:
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;

2.4 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;

2.5 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 de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:
de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel
voorkomend gebouw waar die afstand het kortst is.
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2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijventerrein
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven genoemd in
Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat ter plaatse van:

a. de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' uitsluitend een bedrijf tot en met
categorie 3.1 is toegestaan;
b. een "kantoor" met een oppervlakte van maximaal 150 m2 is toegestaan;
met daaraan onderschikt:
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

openbare nutsvoorzieningen;
niet-zelfstandige kantoren;
groenvoorzieningen;
evenementen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
parkeervoorzieningen;
wegen en paden;
tuinen, erven en terreinen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
a. Op de voor 'Bedrijventerrein' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd
voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 3.1.;
b. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt tenminste 3 m,
tenzij de bestaande afstand tot de perceelgrens minder is, in welk geval die afstand
aangehouden dient te worden;
d. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar
bovengrondse gebouwen aanwezig zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend
toegestaan in één bouwlaag.
3.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:
a. Het maximale bebouwingspercentage van een bouwperceel bedraagt niet meer dan
80%;
b. de bouwhoogte mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximale
bouwhoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen.
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3.2.3 Nutsvoorziening
In afwijking van het bepaalde onder artikel 3.2.2 geldt voor gebouwen van openbaar nut,
zoals voorzieningen voor telecommunicatie, water - en energiedistributie:
a. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' dat de bebouwde oppervlakte niet
meer dan 50 m² en de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;
b. op gronden buiten de aanduiding 'nutsvoorziening' dat de bebouwde oppervlak niet
meer dan 15 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.
3.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2 m bedragen; met
dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de
weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten
hoogste 1 m bedraagt;
b. de hoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 8 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3
m bedragen.
3.3 Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie,
de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere
eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
3.4 Afwijken van de bouwregels
3.4.1 Bouwhoogte bedrijfsgebouw
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.2 onder b
en toestaan dat de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot 15 meter, met dien
verstande dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
a.
b.
c.
d.
e.

de woon- en werksituatie;
het straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4.2 Bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.4 onder c
en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt
vergroot tot 15 meter, met dien verstande dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
a.
b.
c.
d.
e.

de woon- en werksituatie;
het straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.4.3 Afstand perceel bedrijfsgebouw
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder c in
die zin dat de afstand van een bedrijfsgebouw tot één van de zijdelingse perceelgrenzen
wordt verkleind tot 0 meter, met dien verstande dat geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan:
a.
b.
c.
d.
e.

de woon- en werksituatie;
het straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5 Specifieke gebruiksregels
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een
wijze of tot een doel, strijdig met de in lid 3.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder
strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijven in een hogere
milieucategorie dan is toegestaan op basis van artikel 3.1;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan het in lid 3.1
toegestane gebruik;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en seksshops;
e. het gebruik van gronden binnen de bestemming mag niet leiden tot een onevenredige
aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse waarbij voor de
parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid aanwezig
dient te zijn;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen;
g. risicovolle inrichtingen, vuurwerkbedrijven en/of geluidszoneringsplichtige
inrichtingen;
h. Op de gronden als bedoeld in artikel 3.1 is buitenopslag toegestaan met dien
verstande dat:
1. buitenopslag ten behoeve van detailhandelsactiviteiten niet is toegestaan;
2. de buitenopslag uitsluitend is toegelaten achter de voorgevel van de op het
bouwperceel aanwezige hoofdgebouw danwel achter de voorgevelrooilijn
indien het bouwperceel niet bebouwd is.
Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken.
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
3.6.1 Bedrijven in aard gelijkgesteld
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 in die zin
dat een ander bedrijf wordt toe gestaan dan ter plaatse is toegestaan, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten, maar
die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd
en toegestaan zijn of bedrijven die wel zijn genoemd in de Staat van
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bedrijfsactiviteiten onder een hogere categorie dan de toegestane categorie, maar in
een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
c. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of
vuurwerkbedrijven betreft.
3.6.2 Buitenopslag voor rooilijn
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 3.5 onder h en worden toegestaan dat opslag voor de voorgevel danwel
de voorgevelrooilijn plaatsvindt met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. de buitenopslag uitsluitend is toegelaten op eigen terrein;
b. de maximale hoogte van de buitenopslag 3 meter bedraagt;
c. het uitzicht wordt niet dusdanig belemmerd dat daardoor de verkeersveiligheid in
gevaar wordt gebracht;
d. de afwijking leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige en
architectonische kwaliteit van de omgeving.
3.7 Wijzigingsbevoegdheid
3.7.1 Milieucategorie wijzigen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ingevolge artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening het plan te wijzigen om de gronden ter plaatse van de bestaande bedrijven
genoemd in artikel 3.1 onder a om te zetten naar de categorie 4.2 of lager, met inachtneming
van de volgende voorwaarden:
a. bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf
dienen in elk geval de volgende milieubelastingscomponenten mede in de
beoordeling te worden betrokken: geluid, geur, stofuitworp en gevaar, waarbij tevens
wordt gekeken naar de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al
dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en
verkeersaantrekkende werking;
b. het betreft geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid;
d. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden
van nabijgelegen gronden.
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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.

Artikel 5 Algemene bouwregels
5.1 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, liftkokers, lichtkappen, zonnepanelen, erkers, luifels,
balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van
bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.

Artikel 6 Algemene gebruiksregels
6.1 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan
het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten
behoeve van het normale gebruik en onderhoud;
b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaaren/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of
prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels
7.1 Afwijken maatvoering
7.1.1 Algemeen
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij
recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste
10% van die maten, afmetingen en percentages.

7.1.2 Meetverschil
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij
recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat
bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.
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7.1.3 Bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de
bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde in die zin dat:
a. er geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het plangebied
aanwezige waarden;
b. de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag worden vergroot tot 8 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden
vergroot tot 10 m;
e. de bouwhoogte van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en van zend-, ontvangen/of sirenemasten mag worden 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. er afstemming plaatsvindt met de Nota antennebeleid gemeente Dinkelland
(2008);

Artikel 8 Overige regels
8.1 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van
stedenbouwkundige aard, blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de
Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a.
b.
c.
d.
e.

de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
de ruimte tussen bouwwerken.
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4 Overgangs- en slotregels
Artikel 9 Overgangsrecht
9.1 Overgangsrecht bouwwerken
1. 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,



gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
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.

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 overgangsbepaling
van dat plan.
9.2 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 overgangsbepalingen
van dat plan.
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Artikel 10 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein
Ootmarsum, Denekamperstraat 67'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 15 december 2014
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