
 
 

 

Artikel 9 Maatschappelijk 

• 9.1 Bestemmingsomschrijving 

• 9.2 Bouwregels 

• 9.3 Afwijken van de bouwregels 

• 9.4 Specifieke gebruiksregels 

• 9.5 Afwijken van de gebruiksregels 

9.1 Bestemmingsomschrijving 
9.1.1 Bestemmingsomschrijving algemeen 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten maatschappelijke 

voorzieningen; 

b. cultuur en ontspanning in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten vormen van cultuur en 

ontspanning, ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning'; 

c. woningen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen', met dien verstande dat ter plaatse van het perceel Talingweg 16a/16b slechts 1 woning 

is toegestaan; 

d. beroepsuitoefening aan huis; 

e. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis; 

f. evenementen; 
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g. nutsvoorzieningen; 

h. speelplaatsen; 

i. tuin en/of erf; 

j. watergangen en overige voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen, met dien verstande dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de 

aanduiding 'bedrijfswoning'. 

 
9.1.2 Bestemmingsomschrijving specifiek 

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' is de voor 'Maatschappelijk' aangewezen grond uitsluitend bestemd voor het parkeren ten behoeve van de 

naastgelegen maatschappelijke voorziening. 

 

9.2 Bouwregels 

Naast de algemene bouwregels van artikel 24 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende 

bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 9.3 genoemde afwijkingen. 

 

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale 

goothoogte   

Maximale 

bouwhoogte   

Bijzondere regels   

Gebouwen en overkappingen, met 

uitzondering van bijgebouwen en 

overkappingen bij de 

bedrijfswoning   

bouwvlak, met inachtneming 

van het bebouwingspercentage ter 

plaatse van de aanduiding 'maximale 

goot-, bouwhoogte (m) en maximum 

bebouwingspercentage (%)'   

de ter plaatse van de 

aanduiding 'maximale 

goot-, bouwhoogte (m) 

en maximum 

bebouwingspercentage 

(%)' aangegeven 

waarde   

de ter plaatse van de 

aanduiding 'maximale 

goot-, bouwhoogte (m) 

en maximum 

bebouwingspercentage 

(%)' aangegeven 

waarde   
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Bijgebouwen en overkappingen bij 

de bedrijfswoning   

50 m², mits niet meer dan 60% van 

de kavel (met inbegrip van alle op de 

kavel aanwezige bebouwing) 

bebouwd wordt; 20 m² is in ieder 

geval toegestaan   

bijgebouw: 3 m   bijgebouw: 5 m 

overkapping: 3 m   

- situering minimaal 3 m 

achter de lijn, waarin de 

voorgevel van de 

bedrijfswoning is 

gebouwd (9.3a) 

- bij een aan de 

bedrijfswoning 

aangebouwd bijgebouw 

of overkapping waarvan 

het dakvlak in het 

verlengde van het 

dakvlak van de 

bedrijfswoning ligt mag 

op de bouwhoogte van 

het dakvlak van de 

bedrijfswoning worden 

aangesloten 

- voor het bepalen van 

de oppervlakte worden 

bijgebouwen en aan- of 

uitbouwen die worden 

gebruikt voor 

beroepsuitoefening aan 

huis dan wel voor niet-

publieksgerichte 

bedrijfsactiviteiten aan 
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huis meegeteld 

- in bijgebouwen is het 

aanbrengen van 

voorzieningen die 

noodzakelijk zijn voor de 

beroepsuitoefening aan 

huis dan wel voor de 

niet-publieksgerichte 

bedrijfsactiviteiten aan 

huis toegestaan   

Bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, met uitzondering van 

overkappingen   

    tuinmeubilair: 3 m 

antenne-installati e s: 15 

m 

speel- en klimtoestellen: 

4 m (9.3b) 

overig: 2 m   

de bouwhoogte van erf- 

en terreinafscheidingen 

vóór (het verlengde 

van) de naar de straat 

of openbaar 

verblijfsgebied 

georiënteerde gevel(s) 

bedraagt ten hoogste 1 

m   

 

9.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken: 

a. van het in lid 9.2 bepaalde dat bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel 

is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, indien dit past in het stedenbouwkundig beeld 

dat in het plan is beoogd; 
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b. van het in lid 9.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen 

geen onevenredige hinder oplevert; 

c. van het in lid 9.1 en lid 9.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 9.5 is 

afgeweken van de gebruiksregels. 

d.  

9.4 Specifieke gebruiksregels 

Het gebruik van bedrijfswoningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is 

toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, 

met een gezamenlijk maximum van 50 m2per kavel; 

b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu; 

c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de 

parkeerbehoefte; 

d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend; 

e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige 

verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg; 

f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend; 

g. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten 

bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten. 

 
9.5 Afwijken van de gebruiksregels 
9.5.1 Afwijkingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 9.1 onder a bepaalde teneinde functies toe te staan die niet zijn genoemd in 

de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen of de Lijst van toegelaten vormen van cultuur en ontspanning, dan wel voorkomen in een hogere 
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categorie van bedoelde Lijsten, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht zijn 

toegestaan. 

 
9.5.2 Voorwaarden voor afwijken 

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan. 

 

  



Bijlage 1: Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen 

SBI    Omschrijving    Geur    Stof    Geluid    Gevaar    Grootste afstand    Categorie    

4773    Apotheken    0    0    0    10    10    1    

84    Openbaar bestuur (kantoren e.d.)    0    0    10    0    10    1    

8621, 8622, 8623    Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven    0    0    10    0    10    1    

8691 8692    Consultatiebureaus    0    0    10    0    10    1    

9101    Bibliotheken    0    0    10    0    10    1    

9603    Uitvaartcentra    0    0    10    0    10    1    

852, 8531    Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs    0    0    30    0    30    2    

8532, 854, 855    Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs    10    0    30    10    30    2    

8610    Ziekenhuizen    10    0    30    10    30    2    

871    Verpleeghuizen    10    0    30    0    30    2    

8891    Kinderopvang    0    0    30    0    30    2    

9491    Kerkgebouwen e.d.    0    0    30    0    30    2    

94991    Buurt- en clubhuizen    0    0    30    0    30    2    

8425    Brandweerkazernes    0    0    50    0    50    3.1    



9609A    Dierenasiels en -pensions    30    0    100    0    100    3.2    

96032    Crematoria    100    10    30    10    100    3.2    

 

 

  



Bijlage 2:  Lijst van toegelaten vormen van cultuur en ontspanning 

SBI    Omschrijving    Geur    Stof    Geluid    Gevaar    Grootste 

afstand    

Categorie    

9101 9102    Musea en ateliers    0    0    10    0    10    1    

591, 592, 601, 

602    

Studio's (film, TV, radio, geluid)    0    0    30    10    30    2    

5914    Bioscopen    0    0    30    0    30    2    

9004    Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, 

evenementenhallen    

0    0    30    0    30    2    

8552 85521    Muziek-, dans- en balletscholen    0    0    30    0    30    2    

931B    Bowlingcentra    0    0    30    0    30    2    

9604    Badhuizen en saunabaden    10    0    30    0    30    2    

 


