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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels
Toepassingsregels

Uitwerkingsregels

Ten aanzien van de binnen dit uitwerkingsplan gelegen gronden wordt toepassing
gegeven aan de uitwerkingsregels zoals genoemd in artikel 12.2 van het bestemmingsplan
'Lingsfort', dat door de raad van de voormalige gemeente Arcen en Velden op 20 juli 2009
is vastgesteld.
1.2

Van toepassing verklaring

De volgende regels uit het bestemmingsplan 'Lingsfort' worden van toepassing verklaard:
a. artikel 1 Begrippen (voor zover van toepassing);
b. artikel 2 Wijze van meten (voor zover van toepassing);
c.

artikel 12 Wonen - Uit te werken, uitsluitend 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4 en 12.2.5;

d. artikel 13 Anti-dubbeltelregel;
e. artikel 14 Algemene gebruiksregels;
f.

artikel 15 Algemene aanduidingsregels

g. artikel 16 Algemene ontheffingsregels
h. artikel 17 Algemene procedureregels
i.

artikel 18 Overige regels, uitsluitend 1.2;

j.

artikel 19 Overgangsrecht, uitgezonderd 19.3.

met dien verstande dat deze regels worden aangevuld met de hierna opgenomen regels.
Artikel 2
2.1

Begrippen

plan:

het uitwerkingsplan 'Lingsforterweg 66 te Arcen' van de gemeente Venlo.
2.2

bestemmingsplan:

het bestemmingsplan “Lingsfort”, als vastgesteld door de gemeenteraad van Arcen en
Velden d.d. 20 juli 2009.
2.3

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.
2.4

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
2.5

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

2.6

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

2.7

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.
2.8

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.
2.9

bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.
2.10

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
2.11

verbeelding:

de verbeelding waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn
aangewezen.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels
Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. aan-huis-verbonden beroepen;
c.

tuinen, erven en verhardingen;

d. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
e. parkeervoorzieningen;
f.

groenvoorzieningen;

g. waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.2

Bouwregels

Binnen de voor 'Wonen’ aangewezen gronden mogen uitsluitend vrijstaande
hoofdgebouwen worden bebouwd met aan- en bijgebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, waarbij de volgende bepalingen gelden.
3.2.1

Algemeen

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, met uitzondering van het
bepaalde onder b.;
b. overschrijding van de naar de wegzijde toegekeerde begrenzing van het bouwvlak is
uitsluitend toegestaan voor uitbouwen in de vorm van een erker, balkon of luifel,
waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. de diepte gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan
1,5 m bedragen;
2. de afstand tot de openbare weg mag niet minder dan 2 m bedragen;
c.

het bebouwingspercentage van het bouwperceel mag niet meer dan 50% bedragen;

d. de diepte van een hoofdgebouw met een aan de achtergevel aangebouwde aanbouw
en/of aangebouwd bijgebouw mag niet meer dan 14 m bedragen;
e. de breedte van het bouwperceel mag niet minder dan 12 m bedragen.
3.2.2

Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. het aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen niet meer dan 1 bedragen;
b. de voorgevel moet worden gesitueerd in de naar de wegzijde toegekeerde begrenzing
van het bouwvlak;
c.

de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen voor hoofdgebouwen mag aan beide
zijden niet minder dan 3 m bedragen;

d. de goothoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
e. het aantal bouwlagen mag niet meer dan 2 bedragen;
f.

de dakhelling mag niet minder dan 30° en niet me er dan 60° bedragen.
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3.2.3

Aan- en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. aan- en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de
voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijgebouwen mag niet meer dan 75 m²
bedragen, met dien verstande dat het in 3.2.1 onder c. genoemde
bebouwingspercentage niet mag worden overschreven;
c.

2

voor zover de oppervlakte van het achtererf meer bedraagt dan 200 m mag de onder
b. geregelde gezamenlijke oppervlakte worden vermeerderd met 10% van deze
overmaat tot in totaal maximaal 90 m²;

d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,20 m;
e. het dak mag met een kap worden gebouwd of plat worden uitgevoerd. Indien het dak
met een kap wordt gebouwd mag de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan
60° bedragen.
3.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende
bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg
gekeerde gevel van het hoofdgebouw niet meer dan 1 m mag bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 3 m.
3.3

Nadere eisen

a.

burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de
situering en de afmetingen van hoofdgebouwen en bijgebouwen;

b.

de onder a genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld voor het behoud
van en ter voorkoming van de aantasting van de ter plaatse van de aanduiding
‘karakteristiek’ aangegeven bebouwing.

3.4

Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van:
a. het bepaalde in 3.2.1 onder d. voor een overschrijding van de maximale diepte tot niet
meer dan 18 m;
b. het bepaalde in 3.2.2 onder d., e. en f. voor het afdekken van het hoofdgebouw met
een plat dak, waarbij de hoogte niet meer dan 9 m mag bedragen en het aantal
bouwlagen niet meer dan 3 mag bedragen;
De afwijkingen zoals genoemd onder a. en b. kunnen slechts worden verleend indien de
belangen van derden niet onevenredig worden geschaad en de stedenbouwkundig beeld
niet onevenredig wordt aangetast. Er zal sprake zijn van onevenredige aantasting van het
stedenbouwkundig beeld als:
1. de karakteristiek van de openbare ruimte wordt aangetast;
2. de ruimtelijke kwaliteit en/of de cultuurhistorische of stedenbouwkundige waarde van
de bebouwing en de omgeving van de bebouwing wordt aangetast.
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3.5

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en
opstallen:
a. voor de uitoefening van enige tak van (detail)handel of bedrijf, behoudens het gebruik
voor de uitoefening van een-aan-huis-verbonden beroep als ondergeschikte activiteit
bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
1. de activiteit mag uitsluitend worden uitgeoefend in het hoofdgebouw of een
aangebouwd bijgebouw;
2. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de
gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 40 m²;
3. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte
veroorzaken;
4. detailhandel is niet toegestaan;
5. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner;
b. als seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;
c.

3.6

voor het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als
afhankelijke woonruimte.
Afwijking van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van:
a. het bepaalde in 3.5 onder c. voor toestaan dat een vrijstaand bijgebouw wordt gebruikt
als afhankelijk woonruimte, mits:
1. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
2. het gebruik als afhankelijke woonruimte uitsluitend plaatsvindt in een of in meer
aaneengebouwde bijgebouwen;
3. de oppervlakte die wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte, niet meer bedraagt
dan de maximaal toegestane gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen tot een
2
maximum van 80 m .
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Hoofdstuk 3
Artikel 4

Overgangs- en slotregels
Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het uitwerkingsplan 'Lingsforterweg 66 te Arcen'.
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