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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder:  

1.1  Plan: 

het bestemmingsplan "Goordijk 29 Gramsbergen" met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.000BP00129-VO01 van de gemeente Hardenberg. 

 

1.2  Bestemmingsplan:  

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende 
bijlagen.  

1.3 Aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 
directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 
Functionele ondergeschiktheid is niet vereist.  

 

1.4 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. 

 
1.5 Aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 
1.6 Aan-huis-verbonden-beroep: 

het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 
maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of een 
daarmee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en/of daarbij 
behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend. Voorbeelden 
zijn: arts, tandarts, fysiotherapeut, advocaat, architect, notaris, accountant, makelaar, 
verzekeringsagent of geestelijk verzorger.  

 
1.7 Afwijken: 

bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bij het plan aangegeven regels 
zoals bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening.  

 
1.8 Ander-bouwwerk: 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 

 
1.9 Ander-werk: 

een werk, geen bouwwerk zijnde. 

 

1.10 Bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.  
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1.11 Bebouwingspercentage: 

de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte 
van nader aangegeven gronden. 

 
1.12 Bedrijfsgebouw: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

 
1.13 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;  

 
1.14 Bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 
1.15 Bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 
1.16 Bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;  

 
1.17 Bijgebouw: 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 
worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw. Functionele ondergeschiktheid is niet vereist. 

 
1.18 Bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk. 

 
1.19 Bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

 
1.20 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 onderbouw en zolder. 

 
1.21 Bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 
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1.22 Bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel. 

 
1.23 Bouwvlak: 

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

 
1.24 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. 

 
1.25 Carport: 

een bouwwerk geen gebouw zijnde, dat plat is afgedekt en voorzien van maximaal 2 wanden 
met een maximale bouwhoogte van 4 m. 

 
1.26 Dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw. 

 
1.27 Detailhandel: 

het bedrijfsmatig 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;  

 

1.28 Dienstverlening: 

het bedrijfsmatig verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden.  

 

1.29 Eerste bouwlaag: 

de bouwlaag op de begane grond.  

 
1.30 Eerste verdieping: 

de tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder 
begrepen. 

 
1.31 Erker: 

een plat afgedekte uitbouw aan de gevel van een woning. 

 
1.32 Gebouw: 

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

 
1.33 Hogere grenswaarde: 

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde 
en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, het 
Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen 
zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;  
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1.34 Hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een 
bouwperceel kan worden aangemerkt.  

 
1.35 Maaiveld: 

de gemiddelde hoogte van het bestaande terrein grenzende aan de gevels.  

 
1.36 Prostitutie: 

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

 
1.37 Seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar. 

 
1.38 Uitbouw: 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 
welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Functionele 
ondergeschiktheid is niet vereist. 

 
1.39 Verbeelding: 

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale 
ruimtelijke informatie; 

 
1.40 Voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden 
aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel. 

 
1.41 Voorgevelrooilijn: 

de voorgevelrooilijn als in de Bouwverordening, tenzij dit anders is aangegeven in het 
bestemmingsplan. 

 
1.42 Vrijstaande woning: 

een op zichzelf staande woning. 

 
1.43 Woning:  

een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden. 

 
1.44 Woonhuis: 

een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneen gebouwd, dat slechts één woning omvat. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:  

2.1  Gebouwen en bouwwerken 

2.1.1  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. 

2.1.2  De breedte van een gebouw: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de scheidingsmuren. 

2.1.3  De dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.1.4  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. 

2.1.5  De inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.  

2.1.6  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.  

2.1.7  Peil: 
 voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg of straat is gelegen: de 

hoogte van die weg of straat ter plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,20 m; 
 in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld, een weg of 

straat, of het afgewerkte bouwterrein vermeerderd met 0,20 m. 

2.2  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschaften, airco kasten, gevel- en 
kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding van bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 

2.3  Maatvoering 

1. voor lengten in meters (m);  
2. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);  
3. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);  
4. voor verhoudingen in procenten (%);  
5. voor hoeken/hellingen in graden (º). 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Bedrijf 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 1' zijn bedrijven toegestaan 
tot en met categorie 1 als genoemd in de lijst van bedrijfsactiviteiten in de bijlage van deze 
regels, voor zover de daarbij behorende grootste afstand tot burgerwoningen niet meer 
bedraagt  dan 10 m;  

b. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 2' zijn bedrijven toegestaan 
tot en met categorie 2 als genoemd in de lijst van bedrijfsactiviteiten in de bijlage, voor 
zover de daarbij behorende grootste afstand tot burgerwoningen niet meer bedraagt  dan 
30 m; 

c. Detailhandel is niet toegestaan; 
d. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' zijn bedrijfswoningen toegestaan tot en met 

het maximum aantal eenheden zoals is aangeduid ter plaatse van de aanduiding 
'maximum aantal wooneenheden'; 

e. Per bedrijfswoning is niet meer dan één bedrijf toegestaan. 
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, tuinen, erven, terreinen, 
wegen, paden, parkeer-, waterhuishoudkundige- en groenvoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. het bebouwingspercentage mag niet meer dan 80 % van het bouwvlak bedragen;  
c. de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 5 

meter te bedragen en de afstand van bedrijfswoningen tot de zijdelingse perceelsgrens 
minimaal 3 meter. 

d. de hoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 11 meter bedragen, mits er een 
kapvorm komt met een goothoogte van niet meer dan 7 meter; indien bedrijfsgebouwen 
worden afgedekt met een plat dak mag de hoogte niet meer dan 7 meter bedragen; 

e. de hoogte van bedrijfswoningen mag niet meer dan 11 meter bedragen; de  minimale 
goothoogte bedraagt 6 meter. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt: 

a. bij erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het 
hoofdgebouw maximaal 1m; 

b. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2,5 m. 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, paden, 
speelvoorzieningen, parkeerstroken en waterhuishoudkundige voorzieningen met 
bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en verhardingen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 
Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming zijn toegestaan. 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt: 

a. maximaal 10 m voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer; 
b. maximaal 6 m voor overige bouwwerken. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  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 6  Algemene gebruiksregels 

6.1  Verboden gebruik 

a. Het is verboden de in het plan begrepen gronden en de daarop voorkomende 
bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in het plan aan de 
grond gegeven bestemming(en). 

b. Onder verboden gebruik wordt in elk geval verstaan: 
1. 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; 

2. 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; 

3. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve 
van prostitutie en een escortbedrijf; 

4.  een gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning; 
5.  een gebruik van woningen voor kamerbewoning; 
6.  een gebruik van woningen voor bijzondere woonvormen. 

6.2  Uitzondering strijdig gebruik 

Onder een gebruik strijdig met de bestemming, wordt niet verstaan het gebruiken of het laten 
gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten 
en manifestaties, indien en voor zover daardoor ingevolge een wettelijk voorschrift 
vergunning, ontheffing of vrijstelling vereist is en deze is verleend. 

Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

7.1  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van: 

a. de bij recht in het plan gegeven of af te lezen maten, afmetingen, percentages tot niet 
meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat deze 
vrijstellingsbevoegdheid niet van toepassing is voor de afmetingen van een bouwvlak; 

b. de regels 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 geven; 

c. de regels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het terrein, mits 
de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet 
worden geschaad en de afwijking gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste 
verwezenlijking van het plan; 

d. de regels en toestaan dat een carport wordt gebouwd; 
e. de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en 

toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouw zijnde wordt vergroot tot 
niet meer dan 12 m; 
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f. de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en 
toestaan dat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten 
wordt vergroot tot niet meer dan 40 m; 

g. de regels en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden 
overschreden door: 

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen; 
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 
3. (hoek)erkers over maximaal 2/3 van de gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en 

galerijen, mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden; 
h. het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde 

daarvan voor het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek-)erker, gemeten 
uit de zijgevel, niet meer bedraagt dan 1,50 m; 

i. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat 
de bouwhoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke 
verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen. 

7.2  Toepassing afwijkingsregel 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.1.kan alleen worden verleend, indien: 

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden 
niet worden geschaad; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 8  Overgangsrecht 

8.1  Bouwen 

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 afwijking naar aard en omvang 
niet worden 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. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig, in afwijking van het bepaalde in lid 8.1.1, 
een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in lid 8.1.1 met niet meer dan 10%. 

3. Het bepaalde in lid 8.1.1 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. 

8.2  Gebruik 

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. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 8.2.1, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, als bedoeld in lid 8.2.1, 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. 

4. Het bepaalde in lid 8.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 
van dat plan. 

8.3  Hardheidsclausule 

Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot onbillijkheid 
van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kan het bevoegd gezag ten 
behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht bij een omgevingsvergunning 
afwijken. 

Artikel 9  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als "Goordijk 29 Gramsbergen" van de gemeente 
Hardenberg. 

 
Aldus vastgesteld door de Raad in de vergadering d.d. 

Voorzitter 

 

 
Griffier 
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bijlage bij regels 
 

Bijlage 1  Lijst van bedrijfsactiviteiten  


