
ERRATUM 2 bij voorstel inzake bestemmingsplan Vijfhoek/ Heiliglanden- de Kamp (2018/163136). 

In het wijzigingsoverzicht en de  regels van het bestemmingsplanplan “Vijfhoek/Heiliglanden – de Kamp, dat u ter vaststelling is 

aangeboden, is n.a.v. een technische vraag gebleken dat de voorgestelde planologische regeling voor de sociëteit op de Doelstraat 52 

onvolledig is. Op basis van de voorgestelde regeling is het gebruik als sociëteit beperkt tot de begane grond, terwijl zowel de ruimte op de 

verdieping op de  Doelstraat 52 als de verdieping boven de naastgelegen nutsvoorziening (legaal) in gebruik is bij de sociëteit, en het niet 

de bedoeling is deze activiteiten op de verdieping weg te bestemmen.  

Aanpassing wijzigingsoverzicht 

In de door het college voorgestelde ambtshalve wijzigingen voor de regels is ten aanzien van artikel 4.1.2. onder b het volgende 

opgenomen: 

Artikel 4.1.2. onder b Artikel 4.1.2. onder b wordt specifieker gemaakt 

om te voorkomen dat de in lid 1 opgesomde 

specifieke bestemmingen voor sociëteit en 

supermarkt ook op de verdieping mogelijk worden 

gemaakt. 

Artikel 4.1.2. onder b komt als volgt te luiden:  

b. de functies genoemd in 4.1.1 onder a tot en met f, 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

centrum - centrum 1';  

 

 

Deze tekst moet als volgt luiden: 

Artikel 4.1.2. onder b en 

c 

Artikel 4.1.2. onder b wordt specifieker gemaakt 

om te voorkomen dat de in lid 1 opgesomde 

specifieke bestemming voor supermarkt ook op de 

verdieping mogelijk wordt gemaakt. Voor de 

binnen het plangebied aanwezige 

sociëteitsactiviteiten binnen de Centrum -1 

bestemming op de verdieping is een specifieke 

regeling opgenomen. 

Artikel 4.1.2. onder b komt als volgt te luiden: 

b. de functies genoemd in 4.1.1 onder a tot en met f, uitsluitend 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 

centrum 1'; 

Artikel 4.1.2. onder c komt als volgt te luiden: 

c. een sociëteit, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'verenigingsleven’; 



Tevens dient er in het door het college voorgestelde ambtshalve wijzigingen voor de regels in het wijzigingsoverzicht de volgende tekst 

toegevoegd te worden: 

Artikel 3 De ruimte op de verdieping boven de 

nutsvoorziening ter plaatse van de Doelstraat 26 

blijkt legaal in gebruik voor sociëteit. Voor dit 

gebruik boven de verdieping wordt een specifieke 

regeling opgenomen. Een en ander moet tevens 

leiden tot een aanpassing van de bouwregels ter 

plaatse.  

Artikel 3 komt als volgt te luiden:  

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

Begane grond 

a. voorzieningen van openbaar nut; 

b. de bij de bestemming behorende verkeers- , parkeer- 

en groenvoorzieningen, kunstwerken, 

nutsvoorzieningen, water, tuinen, erven en terreinen. 

Overige verdiepingen 

c. de functie genoemd in artikel 4.1.2. onder c. 

3.2  Bouwregels 

Binnen de bestemming 'Bedrijf gelden de bouwregels zoals 

aangegeven in artikel 18. 
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Aanpassing bestemmingsplan: 

Volledigheidshalve leidt de voorgestelde aanpassing in het wijzigingsoverzicht tot de volgende redactie van artikel 3 en 4 van de regels 

van het bestemmingsplan.  

Artikel 3 komt als volgt te luiden:  

Artikel 3 Bedrijf 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

Begane grond 

a. voorzieningen van openbaar nut; 

b. de bij de bestemming behorende verkeers- , parkeer- en groenvoorzieningen, kunstwerken, nutsvoorzieningen, water, tuinen, 

erven en terreinen. 

Overige verdiepingen 

c. de functie genoemd in artikel 4.1.2. onder c. 

3.2  Bouwregels 

Binnen de bestemming 'Bedrijf’ gelden de bouwregels zoals aangegeven in artikel 18. 

 

 

 

 

 



Artikel 4 komt als volgt te luiden:  

Artikel 4  Centrum - 1 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Centrum -1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

4.1.1  Begane grond 

a. detailhandel met daaraan ondergeschikte en daarmee verbonden horeca van categorie 1,  tot niet meer dan 30 % van het 

brutovloeroppervlak, zonder terras en zonder het schenken van alcoholische dranken; 

b. publieksgerichte dienstverlening; 

c. horeca van categorie 1, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1'; 

d. horeca t/m categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2'; 

e. horeca t/m categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3;  

f. maatschappelijke voorzieningen zoals bedoeld in artikel 10.1,  uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk'; 

g. een sociëteit,  uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven'; 

h. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de specifieke aanduiding 'supermarkt'; 

i. bijbehorende voorzieningen, zoals voorzieningen ten behoeve van de functies op de overige verdiepingen, verkeers- , parkeer- 

en groenvoorzieningen, kunstwerken, nutsvoorzieningen, water, tuinen, erven en terreinen. 

4.1.2  Overige verdiepingen 

a. wonen, zoals bedoeld in 16.1onder a; 

b. de functies genoemd in  4.1.1 onder a tot en met f, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 

centrum 1'; 
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c. een sociëteit, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven; 

d. bijbehorende voorzieningen, zoals voorzieningen ten behoeve van de functies op de begane grond. 

4.2  Bouwregels 

Binnen de bestemming 'Centrum - 1' gelden de bouwregels zoals aangegeven in artikel 18. 

4.3  Specifieke gebruiksregels 

Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 21 gelden met betrekking tot het gebruik de volgende regels: 

a. een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden; 

b. het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer 

bedragen dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 m²; 

c. loketverkoop van voedsel of drinken in de voorgevel is niet toegestaan maar dient minimaal 3 m daarachter plaats te vinden; 

 

Strijdig gebruik 

a. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c. Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken  van bijgebouwen als zelfstandige woning. 

4.4  Afwijken van de gebruiksregels 

1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1.2 en de functies genoemd in lid 

4.1.1 op de overige verdiepingen toestaan. 

2. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden 

van:  

a. invloed op de omgeving in vergelijking met de al toegestane functies; 

b. effecten op ( bestaande winkelstructuur en) het voorzieningenniveau; 
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c. de verkeerssituatie ter plaatse; 

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 


