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uitwerkingsplan Bedrijvenpark Tonsel

PARAGRAAF I

Artikel 1

ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Begripsbepalingen

a. het plan:
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.

n.

o.

p.
q.

het uitwerkingsplan “Bedrijvenpark Tonsel” van de gemeente
Harderwijk;
de plankaart:
de als zodanig gewaarmerkte kaart met bijbehorende verklaring,
nader aangeduid met "tekening nummer S15-P37”, waarop de
bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen;
bestemmingseen op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een
grens:
bestemmingsvlak;
bouwgrens:
een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn;
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of
ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte,
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
ander bouwwerk: een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een
zelfstandige bebouwing van één gebouw of bij elkaar behorende
gebouwen is toegelaten;
peil:
het peil overeenkomstig de bouwverordening;
woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting
van één afzonderlijk huishouden;
bijgebouw:
een vrijstaand of aan de hoofdbebouwing aangebouwd gebouw
(met inbegrip van een eventueel te bouwen kelder), dat een eenheid vormt met en dienstbaar is aan een hoofdgebouw, zoals een
garage, een huishoudelijke bergruimte of een hobbyruimte of
soortgelijke gebouwtjes;
hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of
afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste
gebouw valt aan te merken;
bestaand bouween bouwwerk, dat ten tijde van terinzagelegging van het ontwerk:
werp van dit plan bestaat, wordt gebouwd, dan wel nadien krachtens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip
is ingediend, kan worden gebouwd;
bestaand gebruik: het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van
het betreffende gebruiksverbod;
dienstverlenend
schoonmaakbedrijven, schoorsteenveegbedrijven, autowasserijbedrijf:
en, glazenwasserijen, wasserijen en strijkinrichtingen, chemische
wasserijen en ververijen, wasverzendinrichtringen, stoppage- en
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oppersinrichtingen, tapijtreinigingsbedrijven en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bedrijven;
r. bouwlaag:
een horizontale laag, aangevende de begane grond of verdieping, uitsluitend of in hoofdzaak bestaande uit ruimten gelegen
op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte, met uitzondering van onderbouw en kap;
s. onderbouw:
een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer
waarvan de bovenkant minder dan 1,20 m boven peil is gelegen;
t. perceelsgrens:
de grens van een bouwperceel;
u. 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 erotischpornografische aard plaatsvinden. Hieronder wordt in elk geval
verstaan een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, sekstheater of een parenclub al dan niet in combinatie met elkaar;
v. detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de
uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen
aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit;
w. verankeringspunt: de als zodanig op de plankaart aangegeven aanduiding van de
plaats waar een tot de hoofdconstructie behorend onderdeel van
een gebouw dient samen te vallen met de perceelsgrens;
x. verankeringsde als zodanig op de plankaart aangegeven lijn ten behoeve van
grens:
het indelen van een bestemmingsvlak met het oog op een verschil in verankeringspunten;
y. indelingslijn:
de als zodanig op de plankaart aangegeven lijn ten behoeve van
het indelen van een bouwvlak of bouwperceel met het oog op
een verschil in maatvoering;
z. kavelvoorgrens,
de als zodanig in de bebouwingsbepalingen (bebouwingskaraktekavelzijgrens, ka- ristiek) aangeduide onderdelen van het bouwperceel
velbreedte
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:
a. de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, ondergeschikte bouwdelen als
schoorstenen, liftschachten en antennes niet meegerekend;
b. de oppervlakte van gebouwen en andere bouwwerken:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van de scheidsmuren, bovengrondse
bouwonderdelen vanaf 1 m boven peil meegerekend;
c. de inhoud van een bouwwerk:
boven peil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels
(en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van dakvlakken, met inbegrip van
erkers en dakkapellen;
d. de afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens:
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceelsgrens;
e. de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel:
buitenwerks en 1 m boven peil, met dien verstande dat de grondoppervlakten van alle op
een terrein gelegen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgeteld;
f. de lengte en breedte van gebouwen en andere bouwwerken:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of tot het hart van de scheidsmuren;
g. de goothoogte van gebouwen:
vanaf de snijlijn van elk dakvlak – met uitzondering van dakvlakken ter afdekking van
dakkapellen – met elk daaronder gelegen buitenwerks gevelvlak tot aan het peil;
h. de breedte van bouwpercelen:
tussen de zijdelingse perceelsgrenzen;
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen,
gevelversieringen, ventilatiekanalen, gevel- en kroonlijsten, luifels en overstekende daken
buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1
m wordt overschreden.
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Artikel 3

Anti-cumulatiebepaling

Grond, welke eenmaal in aanmerking is genomen bij de verlening van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van
latere aanvragen om een bouwvergunning buiten beschouwing.
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PARAGRAAF II

Artikel 4

BESTEMMINGSBEPALINGEN

Bedrijfsdoeleinden

1. Doeleindenomschrijving
De op de plankaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- bedrijfsactiviteiten, uitsluitend de activiteiten of daarmee vergelijkbaar als genoemd in
de bijlage “Staat van bedrijven”, behorend tot de voorschriften van het bestemmingsplan Drielanden-oost en getiteld “Voorschriften deel uitmakende van het plan Drielanden-oost gemeente Harderwijk” waaronder een ambulancepost;
- parkeervoorzieningen;
- handel in volumineuze goederen;
- kantoren, met dien verstande dat dit uitsluitend betreft de dienstverlenende activiteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de activiteiten van één en/of meerdere tot de bestemming behorende bedrijven en daaraan ondergeschikt zijn;
- openbare nutsvoorzieningen.
Voorzover de gronden zijn aangegeven met:
- “Categorie 2”, zijn categorie 2 bedrijven met een afstandsnorm van 30 m, alsmede
categorie 3 bedrijven, niet toegelaten;
- “Categorie 3”, zijn categorie 3 bedrijven met een afstandsnorm van 50 m niet toegelaten.
In de bestemming zijn seksinrichtingen alsmede detailhandel niet begrepen.
2. Bebouwingsbepalingen
De bebouwingsbepalingen dienen te worden gelezen in samenhang met de bijbehorende
bebouwingskarakteristiek.
I. Voor het bouwen van bouwwerken op gronden die zijn aangegeven met “Centrale
zone” gelden, in samenhang met bebouwingskarakteristiek 1, de volgende bepalingen:
a. bouwwerken dienen te worden gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven
bouwgrenzen;
b. per afzonderlijk bouwperceel gelden de volgende bepalingen:
1. het bouwperceel beslaat de gehele kaveldiepte en 0.7 keer de kavelbreedte;
2. de situering van de bebouwing wordt vastgelegd door de bouwperceelsgrenzen
en het verankeringspunt;
3. het verankeringspunt waar de bedrijfsbebouwing haar oorsprong vindt ligt op het
kruispunt van kavelvoorgrens en kavelzijgrens;
4. ten westen van de hoofdtoegang ligt het verankeringspunt op de westelijke kavelzijgrens;
5. ten oosten van de hoofdtoegang ligt het verankeringspunt op de oostelijke kavel-
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zijgrens;
6. vanuit het verankeringspunt is een minimaal te bebouwen deel van het bouwperceel vastgelegd van 0,4 keer de kavelbreedte;
7. langs de westelijke hoekkavels wordt minimaal 0,7 keer de kaveldiepte op de
grens bebouwd;
8. op de oostelijke hoekkavel wordt in beide richtingen vanuit het verankeringspunt
minimaal 0,4 keer de aanliggende kavelbreedte op de grens bebouwd, met dien
verstande dat de afstand van de bebouwing tot de westelijke perceelsgrens niet
minder dan 10 m mag bedragen;
9. de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer en niet minder dan de
op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
10. het bouwen van bijgebouwen is toegestaan, met dien verstande dat:
- de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m²;
- de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
11. zowel binnen als buiten het bouwperceel zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, met
dien verstande dat de hoogte van vlaggenmasten niet meer dan 10 m mag bedragen.

(bebouwingskarakteristiek 1)

II. Voor het bouwen van bouwwerken op gronden die zijn aangegeven met “Groene zoGemeente Harderwijk
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ne” gelden, in samenhang met bebouwingskarakteristiek 2, de volgende bepalingen:
a. bouwwerken dienen te worden gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven
bouwgrenzen;
b. per afzonderlijk bouwperceel gelden de volgende bepalingen:
1. het bouwperceel beslaat vanuit het midden van de kaveldiepte twee keer 0,4
keer de kaveldiepte en 0,7 keer de kavelbreedte;
2. de situering van de bebouwing wordt vastgelegd door de bouwperceelsgrenzen
en het verankeringspunt;
3. het verankeringspunt waar de bedrijfsbebouwing haar oorsprong vindt ligt in het
midden van de kavelzijgrens;
4. vanuit het verankeringspunt is een minimaal te bebouwen deel van het bouwperceel vastgelegd van 0,4 keer de kavelbreedte;
5. de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer en niet minder dan de
op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
6. het bouwen van bijgebouwen is toegestaan, met dien verstande dat:
- de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m²;
- de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
7. zowel binnen als buiten het bouwperceel zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, met
dien verstande dat de hoogte van vlaggenmasten niet meer dan 10 m mag bedragen.

(bebouwingskarakteristiek 2)
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III. Voor het bouwen van bouwwerken op gronden die zijn aangegeven met “Landelijke
zone” gelden, in samenhang met bebouwingskarakteristiek 3, de volgende bepalingen:
a. bouwwerken dienen te worden gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven
bouwgrenzen;
b. per afzonderlijk bouwperceel gelden de volgende bepalingen:
1. het bouwperceel beslaat maximaal 0,7 keer de kavelbreedte;
2. de situering van de bebouwing wordt vastgelegd door de bouwperceelsgrenzen
en het verankeringspunt;
3. de bedrijfsbebouwing reikt aan de zuidzijde tot aan de kavelgrens, aan de noordzijde is een strook bepaald waarin niet gebouwd mag worden;
4. het verankeringspunt waar de bedrijfsbebouwing haar oorsprong vindt ligt op het
kruispunt van kavelvoorgrens en kavelzijgrens;
5. vanuit het verankeringspunt is een minimaal te bebouwen deel van het bouwperceel vastgelegd van 0,4 keer de kavelbreedte;
6. de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer en niet minder dan de
op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
7. het bouwen van bijgebouwen is toegestaan, met dien verstande dat:
- de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m²;
- de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
8. zowel binnen als buiten het bouwperceel zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, met
dien verstande dat de hoogte van vlaggenmasten niet meer dan 10 m mag bedragen.
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(bebouwingskarakteristiek 3)

3. Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een
onevenredige aantasting van:
- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- het bebouwingsbeeld;
- de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
a. de plaats van de gebouwen binnen het bouwperceel;
b. de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere horizontale
oppervlakte dan 6 m² en/of een grotere bouwhoogte dan 1,5 m.
4. Gebruiksbepalingen
a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op
een wijze of tot een doel, strijdig met de in lid 1 gegeven bestemming.
b. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in sub a, indien
strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige
gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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5. Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde in lid 4 sub a. wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in
de zin van artikel 1a onder 2º van de Wet op de economische delicten.
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Artikel 5

Verblijfsdoeleinden

1. Doeleindenomschrijving
De op de plankaart voor verblijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- wegen met een geringe stroomfunctie;
- fiets- en voetpaden;
- voorzieningen voor het openbaar vervoer, parkeerplaatsen en andere verkeersvoorzieningen, waaronder afscheidingen, lichtmasten, verkeersborden, kunstwerken,
alsmede voorzieningen voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
- groenvoorzieningen;
- openbare nutsvoorzieningen;
- waterinfiltratievoorzieningen;
- hoofdgastransportleiding, uitsluitend een strook met een breedte van 5 m ter weerszijden van de lijn, aangegeven met ”gastransportleiding”.
Het op de plankaart aangegeven “Wegprofiel” is bindend voor wat betreft de ligging van:
- de rijweg alsmede het maximaal toegestane aantal rijstroken;
- de voetpaden;
- de taluds;
- de hoofdgastransportleiding.
2. Bebouwingsbepalingen
Op deze gronden zijn bouwwerken toegelaten, waarvan de inhoud niet meer dan 50 m³
mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 4 m, met dien verstande dat de hoogte
van bouwwerken rechtstreeks bedoeld voor de geleiding, beveiliging en regeling van het
verkeer niet meer dan 10 m mag bedragen.
3. Gebruiksbepalingen
a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in
strijd met de in lid 1 gegeven bestemming.
b. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in sub a. indien
strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige
gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
4. Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde in lid 3 sub a. wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in
de zin van artikel 1a onder 2º van de Wet op de economische delicten.
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PARAGAAF III
Artikel 6

BIJZONDERE BEPALINGEN

Algemene vrijstellingen

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de bepalingen in deze
voorschriften ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a. de bouw van niet ter bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken met een
oppervlakte van ten hoogste 25 m2, een inhoud van ten hoogste 70 m3 en een hoogte van maximaal 5 m, ten dienste van openbaar nut, zoals schakelhuisjes, transformatorhuisjes, wachthuisjes, straatmeubilair, telefooncellen en kabelverdeelkasten;
b. het bouwen van antennes waarvan de bouwhoogte ten hoogste 25 m mag bedragen;
c. het veranderen van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken met ten hoogste 10%.
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Artikel 7

Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:
“Voorschriften deel uitmakende van het uitwerkingsplan Bedrijvenpark Tonsel van de
gemeente Harderwijk”

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
bij besluit van 9 mei 2006, onder nummer 9b
De burgemeester,
De secretaris,
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