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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1

plan

het bestemmingsplan "Frankische Driehoek - Brede School" van de gemeente Goirle;
2
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;
3
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
4
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
5
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.
6
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0785.0000017-ONT1.GML;
7
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
8
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;
9
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.
10
bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door - op gelijke hoogte of bij benadering op gelijke
hoogte liggende - vloeren of balklagen wordt begrensd zulks met uitzondering van zolder of vliering.
Een dakterras wordt aangemerkt als zijnde bouwlaag;
11
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten.
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12
bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel.
13
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
14
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.
15
buitenberging:
van buiten toegankelijke aan- of uitbouw;
16
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
17
hoofdgebouw
een gebouw dat op een bouwvlak door zijn constructie of afmetingen als het belangrijkste bouwwerk
valt aan te merken, exclusief aan- en uitbouwen. Aan- en uitbouwen die tot de hoofdfunctie behoren,
worden niet meegerekend tot het hoofdgebouw;
18
ondergronds
beneden het peil;
19
peil
de gemiddelde hoogte van het aan het bouwwerk aansluitende, afgewerkte maaiveld, maar niet hoger
dan de kruin van de weg in geval het bouwwerk aan een weg gelegen is;
20
voorgevel
de voorgevel zoals deze bij de bouw van het betrokken gebouw oorspronkelijk is gerealiseerd. Van
een woning op de hoek van twee straten is slechts één gevel de voorgevel. Voor de bepaling van de
voorgevel geldt in eerste instantie de voorgevelrooilijn (de naar de weg toegekeerde zijde) of indien
deze nog geen duidelijkheid geeft, de gevel waar de voordeur of hoofdingang van de woning is
gelegen of in laatste instantie de zijde waaraan de hoofdontsluiting van het perceel is gesitueerd.
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

Meetregels
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.2

1.

de afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse grens van het bouwperceel
tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het
bouwwerk, waar die afstand het kortst is;

2.

de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

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 constructiedeel;

4.

de (bouw)hoogte 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;

5.

de horizontale diepte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel;

6.

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;

7.

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;

8.

de verticale diepte van een bouwwerk
van het peil tot het laagste punt van het bouwwerk, fundering niet meegerekend.

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
3.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De als "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

plantsoenen, groenstroken en overige aanplanten;
in-, uitritten, voet- en rijwielpaden;
nutsvoorzieningen;
bermen en bermsloten;
evenementen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
speelvoorzieningen.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 3.1 omschreven doeleinden met
inachtneming van de volgende regels:
toegestaan zijn:
y
y

gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2.2

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de volgende regels:
a. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
b. de maximale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan 20 m² bedragen.

3.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van plastische kunstwerken mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van abri's en nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 meter bedragen; en
de oppervlakte niet meer dan 20 m²;
c. de bouwhoogte van (licht)masten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
d. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 5 meter bedragen;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 1,5
meter bedragen.
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Artikel 4
4.1

Maatschappelijk

Bestemmingsomschrijving

De als "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sociaal-maatschappelijke, (para)medische, overheids, religieuze en / of educatieve
doeleinden;
b. kinderopvang, kinderdagverblijf en naschoolse kinderopvang;
c. parkeer-, speel- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en water;
d. evenementen;
e. ontsluitingsverhardingen.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Algemeen

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 4.1 omschreven doeleinden en met
inachtneming van de volgende regels:
a. toegestaan zijn:
1. gebouwen, geen woningen zijnde;
2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b. buiten het bouwvlak mogen geen gebouwen worden gebouwd;
c. ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, tot een verticale
diepte van maximaal 5 meter.

4.2.2

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden naast het bepaalde in lid 4.2.1 de volgende regels:
a. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan in het bouwvlak is
aangegeven;
c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan in het bouwvlak is
aangegeven;
d. ten behoeve van installatieruimtes tot een gezamenlijk maximum van 100 m2 mag, in
afwijing van het bepaalde onder c, de maximale goot- en nokhoogte 11,5 m bedragen.

4.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 4.2.1 de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen,
met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de
weg gekeerde gevel niet meer dan 1 meter mag bedragen;
b. de bouwhoogte van antenne- en vlaggenmasten mag niet meer dan 5 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van speeltoestellen mag niet meer dan 5 meter bedragen
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan
1,5 meter bedragen.
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4.2.4

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde 4.2.1 onder b voor het
bouwen van buitenbergingen ten behoeve van bij de school behorende speelvoorzieningen met
inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. het gezamenlijke oppervlak van de buiten het bouwvlak gelegen buitenbergingen
bedraagt niet meer dan 50 m2;
b. de hoogte van de buitenberging bedraagt niet meer dan 3 m;
c. de afstand van de buitenberging ten opzichte van de plangrens bedraagt minimaal 3 m;
d. bij het verlenen van een ontheffing wordt de procedure zoals omschreven in artikel 10
(Algemene procedureregels) gevolgd.
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Artikel 5
5.1

Verkeer - 1

Bestemmingsomschrijving

De als "Verkeer - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

wegen, met niet meer dan 2 rijstroken;
voet- en rijwielpaden;
parkeer- en groenvoorzieningen;
nutsvoorzieningen, waaronder voorzieningen voor het inzamelen van afval;
evenementen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
speelvoorzieningen.

5.2

Bouwregels

5.2.1

Algemeen

Op de gronden als bedoeld in lid 5.1 zijn uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming
toegestaan, met uitzondering van de opslag van of de inrichting van verkoop- of tappunten voor
motorbrandstoffen, daaronder begrepen LPG.

5.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 5.2.1 de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van abri's en nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
b. de oppervlakte van abri's en nutsvoorzieningen mag niet meer dan 15 m2 bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan
15 meter bedragen;
d. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 5 m bedragen.

5.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke
ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor de inrichting van opslag-, tapof verkooppunten voor motorbrandstoffen of LPG.

12

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
7.1

Algemene bouwregels

Bestaande afwijkende maatvoering

In die gevallen, dat de (goot)bouwhoogte, de oppervlakte, de inhoud, het dakhellingspercentage, een
bebouwingspercentage en / of de afstand tot enige op de plankaart aangegeven lijn van bouwwerken
en andere maten, voorzover in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet
totstandgekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder dan wel
meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk
toegestaan, geldt die bestaande maatvoering in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk
maximaal toegestaan.

7.2

Overschrijding van bouwgrenzen

Bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen, in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2
van deze regels, worden overschreden ten behoeve van tot gebouwen behorende stoepen,
stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, entreeportalen,
veranda's en afdaken, mits:
a. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter;
b. de bouwhoogte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan de
bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouw;
c. de breedte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan 50% van de
breedte van de betreffende gevel van het gebouw;
d. de afstand van deze bouwdelen tot de bestemmingsgrens minimaal 3 meter bedraagt,
daar waar het bestemmingsvlak grenst aan een bestemming "Verkeer - 1".
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Artikel 8

Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke
ordening, wordt in ieder geval gerekend:
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, met uitzondering van een
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
c. de vestiging van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer (inrichtingen die aanzienlijke geluidshinder kunnen
veroorzaken);
d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van een
zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze regels.
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Artikel 9

Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing te verlenen ten
behoeve van:
a. het afwijken van de voorgeschreven maten voor de goothoogte, bouwhoogte,
oppervlakte, inhoud en afstand van bouwwerken, dan wel een voorgeschreven
bebouwingspercentage, eventueel met overschrijding van de bouwgrenzen binnen een
bestemmingsvlak, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in deze regels
voorgeschreven maten;
b. het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak op de
plankaart, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is
uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van
hetgeen op de plankaart is aangegeven niet meer dan 2,5 meter bedraagt;
c. de bouw van hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dan toegestaan ingevolge
deze regels, met dien verstande dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, mag worden vergroot tot niet meer dan 10 meter;
d. het oprichten van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van
maximaal 5 meter;
e. het oprichten van zend-, ontvang-, sirenemasten en masten ten behoeve van
telecommunicatie, al dan niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken, met een
oppervlakte van niet meer dan 5 m2 en een bouwhoogte van niet meer dan 40 meter,
waarbij de mogelijkheden van gezamenlijk gebruik van deze voorzieningen zo veel
mogelijk moeten worden benut.
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Artikel 10

Algemene procedureregels

Bij het verlenen van een ontheffing overeenkomstig een in het plan opgenomen
ontheffingsbevoegdheid nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in acht:
a. de voorgenomen ontheffing met bijbehorende stukken ligt gedurende twee weken voor een
ieder ter inzage;
b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren in een of meer in de
gemeente verspreid wordende dag- en / of nieuwsbladen bekend;
c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om
gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen omtrent de voorgenomen
ontheffing in te dienen bij burgemeester en wethouders.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 11
11.1

Overgangsrecht

Overgangsregels bouwwerken

11.1.1 Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van
het plan, mag, mits deze afwijkingen naar aard en omvang niet worden 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 bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

11.1.2 Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van lid 11.1.1. voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

11.1.3 Lid 11.1.1. 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.

11.2

Overgangsregels gebruik

11.2.1 Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is mag worden voortgezet.

11.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.2.1., 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.

11.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.2.1., 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.

11.2.4 Lid 11.2.1. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
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Artikel 12

Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

Regels van het bestemmingsplan "Frankische Driehoek - Brede School" van de gemeente Goirle.
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