
Hoofdstuk 1  Inleidende regels  

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 Plan

Het bestemmingsplan 'Ouderkerk aan de Amstel – Schoolweg perceel 1554' van de gemeente 'Ouder-
Amstel'.

1.2 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.

1.3 Aanduidingsgrens

Grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.9 Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.10 Bebouwingspercentage

Een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwperceel aangeeft dat maximaal mag 
worden bebouwd.

1.11 Bed & breakfast

Een kleinschalige accommodatie gericht op het bieden van kortdurend toeristisch nachtverblijf met de 
verzorging van ontbijt zonder dat het een zelfstandige woning/wooneenheid betreft.

1.12 Bedrijf

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 
verbonden beroepen en bed and breakfasts daaronder niet begrepen.

1.13 Bedrijf aan huis

Het door de bewoner van de woning bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van 
ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een 
woning en daarbij behorende bouwwerken met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet 
zijnde detailhandel, behoudens de beperkte verkoop van artikelen verband houdende met de activiteiten.

1.15 Bedrijfsvloeroppervlak

De totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten.

1.17 Beroep aan huis



Een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een 
woning en daarbij behorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend.

1.18 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.20 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0437.BPSchoolweg1554-
ON01 met de bijbehorende regels.

1.21 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.23 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.

1.25 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.

1.26 Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

 1.27 Bouwlaag

Een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.28 Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.29 Bouwperceelsgrens

De grens van een bouwperceel.

1.30 Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.31 Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.34 Detailhandel



Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, 
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.37 Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt.

1.41 Gevellijn

De als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd.

1.42 Hoofdgebouw

Een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op 
die bestemming het belangrijkst is..

1.46 Kunstwerken

Bouwwerken geen gebouwen zijnde van weg- en waterbouwkundige aard, zoals bruggen, viaducten, 
duikers, keerwanden, beschoeiingen, kademuren en dergelijke..

1.49 Mantelzorg

Langdurende zorg die wordt geboden aan een hulpbehoevende, door personen uit diens sociale omgeving, 
waarbij de zorgverlening de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt, op vrijwillige, niet 
afdwingbare basis.

1.50 Ondergronds bouwwerk

Een (gedeelte van) een bouwwerk, dat is gelegen beneden peil.

1.51 Overkapping

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder eigen wanden dat aan tenminste een deel van één zijde een 
gesloten wand kent, waaronder begrepen een carport.

1.52 Peil

 Voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst; de hoogte van de kruin van de 
weg ter plaatse van de hoofdtoegang.

 Voor gebouwen in het talud van de dijk; de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende 
afgewerkte maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang van het gebouw.

 In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld.

1.55 Prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.56 Recreatief nachtverblijf

Nachtverblijf voor recreatie door bij voorkeur wisselende gezinnen of daarmee gelijk te stellen personen, 
die hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben.

1.57 Seksinrichting



De 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 begrepen een erotische massagesalon, al 
dan niet in combinatie met elkaar.

1.59 Voorgevel

Een naar de openbare weg en/of fiets- en voetpad toegekeerde gevel van een hoofdgebouw.

1.60 Voorgevellijn

Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen.

1.61 Voorzieningen van algemeen nut

Voorzieningen ten behoeve van de op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.

1.63 Waterhuishoudkundige voorzieningen

Waterhuishoudkundige voorzieningen zijn voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede 
wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit. 

1.64 Waterpeil

De hoogte (het niveau) van de waterspiegel gemeten naar NAP op het moment van aanvraag van de 
vergunning, afwijking of bestemmingswijziging. Dit kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als 
grondwater.

1.65 Wet/wettelijke regelingen

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., 
dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het 
ontwerpplan, tenzij anders bepaald.

1.67 Woning

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, 
waaronder onder andere worden begrepen zorgwoningen, studentenwoningen en expatwoningen.



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, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals dakkapellen, of 
gelijksoortige uitbreidingen van een gebouw, antennes en daarmee gelijk te stellen onderdelen.

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 Afstand tot de bouwperceelsgrens

Tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst 
is.

2.7 Ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

Vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.8 Hartlijn

Vanuit het hart van de lijn wordt gemeten.



     

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels  

Artikel 3 Tuin-1

3.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de aangrenzend 
gelegen hoofdgebouwen alsmede ten behoeve van de verkeersontsluiting van (naastgelegen) gronden 
op de openbare weg.

3.2  Bouwregels 
Algemeen
In afwijking van het hieronder bepaalde onder 3.2.1. en 3.2.2. geldt dat ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding – bebouwing uitgesloten’ dat deze gronden niet mogen worden bebouwd en
geldt tevens dat deze gronden niet dienen te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van
bijlage II  behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de
datum van inwerkingtreding van dit plan, uitgezonderd reeds bestaande bebouwing tot ten hoogste de
bestaande maatvoering.

3.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van uitbouwen aan 
het hoofdgebouw in de vorm van entrees en erkers, met dien verstande dat:

a. de diepte van een entree en erker maximaal 1,5 meter mag bedragen, mits de afstand tot de 
voorste bouwperceelsgrens minimaal 2 meter bedraagt;

b. de breedte van een entree maximaal de helft van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw 
mag bedragen, waaraan/-in de entree wordt gesitueerd;

c. de breedte van een erker maximaal tweederde van de breedte van de gevel van het 
hoofdgebouw mag bedragen, waaraan/-in de erker wordt gesitueerd;

d. de goothoogte van een entree en erker maximaal de hoogte van de begane grondlaag van het 
hoofdgebouw mag bedragen;

e. de bouwhoogte van een entree en erker maximaal 30 cm boven de eerste verdiepingsvloer mag 
bedragen.

3.2.2. Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 
verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de voorgevellijn 
maximaal 1 meter mag bedragen.

b. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 meter.
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 

meter.

3.3   Nadere eisen  

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bouwwerken:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.



3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens 
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond.



Artikel 4 Water 

4.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water;
b. waterberging;
c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. waterlopen en waterpartijen;
e. groenvoorzieningen;
f. infiltratievoorzieningen;
g. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden;
h. een aanlegsteiger is toegestaan daar waar de bestemming 'Water' grenst aan de bestemming 

'Wonen' in overleg met de waterbeheerder.

4.2  Bouwregels

4.2.1.  Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

b. Voor het bouwen van een steiger gelden de volgende regels:

1. de lengte, gemeten langs de oeverlijn, mag niet meer bedragen dan de perceelbreedte 
van de woning tot een maximum van 6 meter;

2. de breedte, gemeten haaks op de oever, mag niet meer bedragen dan 20% van de 
slootbreedte tot een maximum van 1,2 meter;

3. de hoogte mag niet meer bedragen dan 1 meter, gemeten vanaf het waterpeil.

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 
meter, gemeten vanaf het waterpeil.

4.2.2.  Keur 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.2.1 geldt dat geen watervergunning krachtens artikel 3.1, lid 
2, sub i van de Keur is vereist voor het maken, hebben, wijzigen en verwijderen van steigers en 
afmeerpalen in wateren binnen stedelijk gebied, voor zover de steiger: 

a. minder dan 1,2 meter uit de waterkant steekt; en 
b. niet geheel of gedeeltelijk in de middenstrook, het stromingsprofiel, de vaarstrook en een rode of 

groene oeverzone ligt; en 
c. niet op meer palen rust dan nodig is om de constructie te dragen; en 
d. de onderlinge afstand tussen de palen en de afstand tot een ander werk minimaal 3 meter is; en 
e. het water vrij onder de steiger door kan stromen.

    4.3   Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. het gebruiken of laten gebruiken van een steiger met de daarbij behorende gronden voor meer dan 
één ligplaats of aanlegplaats voor pleziervaartuigen per bouwperceel;

b. het gebruik als opslag-, stort- of bergplaats van andere al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen 
of producten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 
gerichte beheer van de gronden en noodzakelijk is voor het normale onderhoud van de gronden.

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

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0437.Ouderkerk-VA01/r_NL.IMRO.0437.Ouderkerk-VA01_2.16.html#_16.2.1_Bouwwerken


4.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Water zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur;

b. het aanbrengen van afbeeldingen of tekens voor commerciële doeleinden.

4.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 4.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden:

a. die betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

vormen.

4.4.3 Toelaatbaarheid

Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning, mits de door de in 4.4.1 genoemde werken of 
werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indirect, de cultuurhistorische 
waarden van de gronden niet onevenredig worden of niet onevenredig kunnen worden aangetast, dan 
wel de mogelijkheden tot herstel van de waarden niet worden of niet kunnen worden verkleind.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0437.Ouderkerk-VA01/r_NL.IMRO.0437.Ouderkerk-VA01_2.18.html#_18.4.1_Verbod
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0437.Ouderkerk-VA01/r_NL.IMRO.0437.Ouderkerk-VA01_2.16.html#_16.4.1_Verbod


Artikel 5 Wonen 

   

5.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. bed & breakfast;

met de daarbij behorende:

c. tuinen en erven;
d. parkeervoorzieningen;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. verkeersontsluiting van (naastgelegen) gronden op de openbare weg.

5.2  Bouwregels  

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
c. De voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal tot 3 meter 

achter de voorgevellijn.
d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.
e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.
f. De dakhelling bedraagt minimaal 30° en maximaal 60°.

5.2.2.Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. De gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw mag ten hoogste 
50% van de oppervlakte van het bouwperceel bedragen tot:

1. 40 m2, indien het bouwperceel kleiner is dan of gelijk is aan 250 m2;
2. 60 m2, indien het bouwperceel groter is dan of gelijk is aan 250 m2;
3. 80 m2, indien het bouwperceel groter is dan of gelijk is aan 500 m2;
4. 100 m2, indien het bouwperceel groter is dan of gelijk is aan 750 m2;
5. 120 m2, indien het bouwperceel groter is dan 1.000 m2.

b. Voor aan de woning gebouwde bijbehorende bouwwerken gelden tevens de volgende regels: 

1. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de 
scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw.

2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter.
3. De diepte mag niet meer bedragen dan 3 meter, loodrecht gemeten vanuit de gevel van de 

woning waaraan wordt gebouwd.
4. De breedte van aan de achtergevel van de woning gebouwde bijbehorende bouwwerken mag 

niet meer bedragen dan de breedte van de achtergevel van de woning.

5. Aan de zijgevel van de woning gebouwde bijbehorende bouwwerken mogen op niet minder 
dan 1 meter achter de voorgevellijn en op niet meer dan 3 meter achter het verlengde van 
de achtergevel van de woning worden gebouwd.

c. Voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken gelden tevens de volgende regels: 



1. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter.
3. In afwijking onder 1 en 2 geldt dat bij een platte afdekking de hoogte niet meer mag 

bedragen dan 3 meter.

5.2.2.Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 
verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de voorgevellijn 
maximaal 1 meter mag bedragen.

b. De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer bedragen dan 3 meter, met dien verstande dat 
er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden en tot maximaal 30 m². 

c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 meter.
d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 

meter.

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bouwwerken:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

5.4  Afwijken van de bouwregels

5.4.1.  Aanbouw aan achterzijde

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 5.2 ten behoeve van het bouwen van bijbehorende bouwwerken aan hoofdgebouwen tot 
maximaal 3 meter uit de oorspronkelijke achtergevel, zo nodig met overschrijding van de van de weg 
afgekeerde bebouwingsgrens, mits de afstand van de achterzijde van deze aanbouw tot de achtergevel 
van het naastgelegen aangebouwde hoofdgebouw eveneens niet meer dan 3 meter zal bedragen, met 
inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de breedte van de aanbouw mag maximaal de gehele gevelbreedte beslaan;
b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw.
c. de dakhelling van de aanbouw mag niet groter zijn dan die van het woonhuis, waaraan aangebouwd 

wordt;
d. de afstand van de achterzijde van deze aanbouw tot de achterperceelgrens mag niet minder dan 7 

meter bedragen;
e. de afstand van de achterzijde van deze aanbouw tot de niet-aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken dient tenminste 3 meter te bedragen;
f. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw mag ten hoogste 

50% van de oppervlakte van het bouwperceel bedragen.

5.4.2  Opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 5.2 ten behoeve van het bouwen van een opbouw op een aangebouwd bijbehorende 
bouwwerk, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de 
scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw.
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b. de dakhelling van de aanbouw mag niet groter zijn dan die van het woonhuis, waaraan aangebouwd 
wordt;

c. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken 
mag niet worden aangetast;

d. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het samenhangend straat- en 
bebouwingsbeeld.

5.5  Specifieke gebruiksregels

     5.5.1.  Beroep aan huis

Ten behoeve van het uitoefenen van een beroep aan huis mag ten hoogste 40% van de 
vloeroppervlakte van de begane grond van de woning en/of bijbehorende bouwwerken worden gebruikt 
met een maximum van 45 m2 mits:

a. het gebruik geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen afbreuk 
doet aan het woonkarakter van de omgeving; 

b. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en het geen 
onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;

c. geen detailhandel of horeca wordt uitgeoefend;
d. het geen bedrijven betreft die zijn genoemd in het Besluit omgevingsrecht.

     5.5.2.  Bed and breakfast

Een gebouw mag worden gebruikt voor bed and breakfast mits:

a. sprake is van een maximale oppervlakte van 65 m2;
b. in de omgeving van het gebouw geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk 

optreedt;
c. het gebruik geen onevenredige afbreuk doet aan het karakter van het perceel en de omgeving.

5.5.3.  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
b. bewoning als afhankelijke woonruimte;
c. recreatief nachtverblijf, met uitzondering van een bed & breakfast, zoals opgenomen in 5.5.2.

5.6  Afwijken van de gebruiksregels

5.6.1  Bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 5.1 voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend 
bouwwerk, met dien verstande dat:

a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen 

onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder 
meer dat:

1. geen omgevingsvergunning zal worden verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat 
onder de werking van het Besluit omgevingsrecht valt, tenzij het desbetreffende gebruik door 
middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;

2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet 
zijn;

3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de 
activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van 
het hoofdgebouw is;
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c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk 
op de openbare ruimten;

d. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden, dan wel aantoonbaar geen overlast wordt 
veroorzaakt op de openbare weg;

e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met 
bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw;

f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de begane grond van het hoofdgebouw en de daarbij 
behorende bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een beroep en/of bedrijf aan huis in gebruik 
mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 45 m².

5.6.2 Mantelzorg

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 5.5.3 sub a en sub b voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende 
bouwwerken bij een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
b. op het perceel al een woning aanwezig is;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van 

omwonenden en bedrijven;
d. per woning maximaal één omgevingsvergunning ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag 

worden verleend;
e. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de 

afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben; het gebruik van 
een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan indien 
realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) 
onredelijk bezwarend is;

f. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten 
behoeve van de inwoning.
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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.

        Artikel 7  Algemene bouwregels  

7.1  Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen  

7.1.1. Ondergrondse werken

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, 
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.

7.1.2. Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen 
afwijkingen, de volgende regels:

a. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.
b. Het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane 

oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m².
c. De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 meter onder 

peil.
d. Bij het berekenen van de blijkens de digitale verbeelding of deze regels geldende 

bebouwingspercentages, of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de 
oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen.

 7.1.3. Afwijken van ondergronds bouwen

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 7.1.2 sub c voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse 
bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarden dat de waterhuishouding niet 
wordt verstoord.

7.2  Ondergeschikte bouwdelen  

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, 
als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en 
kroonlijsten, luifels, uitbouwen, 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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Artikel 8  Algemene gebruiksregels  

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor: 

a. seksinrichtingen;
b. escortbedrijf;
c. prostitutie;
d. sekswinkel.

Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Indien niet op grond van een andere bepaling kan worden afgeweken van deze regels, kunnen 
burgemeester en wethouders door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het volgende: 

a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 

van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –
intensiteit daartoe aanleiding geeft;

c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot 
tot maximaal 10 meter;

e. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor het wegverkeer en het openbaar 
vervoer, mits per bouwwerk:

1. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 meter en;
2. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m²;

f. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, zoals 
gasdrukregelstations, wachthuisjes en telefooncellen, uitgezonderd verkooppunten voor 
motorbrandstoffen en transformatorhuisjes, mits per bouwwerk:

1. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 meter en;
2. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m²;

g. het bouwen van transformatorhuisjes, mits:

1. de hoogte niet meer dan 5 meter en;
2. de oppervlakte niet meer dan 25 m² bedraagt;

h. het plaatsen van kunstwerken in artistieke zin, mits de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
i. het plaatsen van lichtmasten, mits de hoogte niet meer dan 8 meter bedraagt.

Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van:

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 
meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit 



daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het 
bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

c. het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde 
inzichten hiertoe aanleiding geven;

d. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt 
naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de 
tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.



Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels  

Artikel 11  Overgangsrecht  

11.1  Overgangsrecht bouwwerken  

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:  

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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of  

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt  
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;  

b. eenmalig kan in afwijking van sub a een omgevingsvergunning worden verleend voor het  
vergroten van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in dit lid onder a, met maximaal  
10%;  

c. dit lid onder 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 overgangsregeling van dat plan.  

11.2  Overgangsrecht gebruik  

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:  

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 dit lid onder 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 dit lid onder a, na het tijdstip van de 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. dit lid onder 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.  



Artikel 12 Slotregel  

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Ouder-
Amstel – Schoolweg perceel 1554.


