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Artikel 1: Begrippen 
  

 In deze regels wordt verstaan onder: 

  

1. het plan: 

het bestemmingsplan ‘Delfzijl Kern Noord’ van de gemeente Delfzijl; 

  

2. bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0010.17BP-0301 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);
 

3. de plankaart: 

de verbeelding met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de 

in het plan begrepen gronden zijn aangewezen; 
 

 

 

 

 
 

4. 

 

aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 

waarmee het in directe verbinding staat welk gebouw door vorm 

onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, functionele ondergeschiktheid 

is niet vereist; 

5. aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, 

waar ingevolge de regel regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik 
en/of het bebouwen van deze gronden; 

 

6. aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 
 

7. aan-huis-verbonden beroep: 

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 

juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee 
gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de 

daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kan worden 

uitgeoefend; 
  

8. aan-huis-verbonden bedrijf: 

het beroepsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke 
bedrijvigheid door middel van handwerk, waarvan de omvang in een woning 

met bijbehorende gebouwen past en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele 

zin in overwegende mate behouden blijft; 
  

9. archeologisch deskundige: 

een door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen 

Verwijderd: 4.
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Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, 
alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, 

sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 
  

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; 
 

46. voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw 
betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevels, de gevel die kennelijk 

als zodanig moet worden aangemerkt 
  

47. woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één 
afzonderlijk huishouden; 

  

48. woongebouw: 

een gebouw dat meerdere naast elkaar gelegen en/of geheel of gedeeltelijk 

boven elkaar gelegen woningen omvat met één of meer gemeenschappelijke 

toegangen en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden 
beschouwd; 

  

49. woonhuis: 

een gebouw dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als 

een eenheid kan worden beschouwd; 
 

50. woonschip: 

een zich op het water bevindend object, dat dient als woning. 
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begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering 

van een garagebedrijf en een seksinrichting; 
 

31. erf: 

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat is gelegen bij 

een gebouw en dat in feitelijk opzicht is gericht ten dienste van het gebruik van 

dat gebouw en de bestemming deze inrichting niet verbiedt; 

 
32. gebouw: 

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 
 

33. hoofdgebouw: 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmeting, dan 

wel gelet op de bestemming, als het belangrijkste gebouw valt aan te merken

en in architectonisch opzicht de hoofdvorm bepaalt; 
  

34. horecabedrijf: 

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor 

gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt 

verstrekt; 

  
35. horecabedrijf, categorie I: 

een horecabedrijf, waar in hoofdzaak maaltijden en/of logies worden verstrekt 

en waar doorgaans geen overlast voor het leefklimaat wordt veroorzaakt, zoals 
restaurants, hotels en pensions en een horecabedrijf dat vooral is gericht op 

het overdag en 's avonds verstrekken van in hoofdzaak alcoholvrije dranken en 
eenvoudige etenswaren, zoals ijssalons, croissanterieën, lunchrooms en naar 

de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven; 

  
36. horecabedrijf, categorie II: 

een horecabedrijf, waar meestal in hoofdzaak alcoholische dranken worden 

verstrekt en/of waarvan de exploitatie doorgaans overlast voor het leefklimaat 

kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt, 

zoals eetcafés, bars, snackbars en cafetaria's; 

  
37. kampeermiddel: 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, 

dan wel enig ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd 
of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf 

en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Woningwet een bouwvergunning 
is vereist; 

 

38. kunstobject 

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen 

Verwijderd: ,
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aan- en uitbouwen
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Artikel 10: Tuin 
  

10.1 Bestemmingsomschrijving 

  

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen 

hoofdgebouwen. 

  
De in de bestemming begrepen gronden dienen niet als erf te worden 

beschouwd in de zin van artikel 1 van het Besluit bouwvergunningvrije en 

licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken van 13 juli 2002. 
  

In de bestemming zijn niet begrepen: 

- seksinrichtingen. 
  

10.2 Bouwregels 

                        

10.2.1 Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen en 

overkappingen mogen worden gebouwd. 
  

10.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 

meer dan 3 m bedragen; met dien verstande dat de bouwhoogte van 

vlaggenmasten en lichtmasten niet meer dan 5 m bedraagt; 
b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de 

voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m. 

                     
10.3 Ontheffing van de bouwregels 

 

10.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen, op basis van een goede ruimtelijke 

onderbouwing en mits  

- geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het straat- en bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 
 

ontheffing verlenen van het bepaalde in: 

a. lid 10.2.1: 
 voor de bouw van erkers en toegangsportalen voor de naar de weg 

gekeerde gevel van op de aangrenzende gronden gelegen 

hoofdgebouwen tot een diepte van 1,50 m gemeten vanuit de voorgevel 
en voor maximaal 75% van de lengte van de gevel, waarbij de 

bouwhoogte maximaal 0,25 m meer mag bedragen dan de hoogte van 

de vloer van de eerste verdieping tot een maximum van 4 m; 
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Artikel 30: Wonen - 3D 

  

30.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Wonen - 3D' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-

verbonden beroep en/of bedrijf; 

 
met de daarbij behorende: 

b. groenvoorzieningen en water; 

c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
d. openbare nutsvoorzieningen. 

 

In de bestemming zijn niet begrepen: 
- seksinrichtingen. 

 

30.2 Bouwregels 

 

30.2.1 Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; 

b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd, met dien 

verstande dat per hoofdgebouw één (of in geval van hoekpercelen 
meerdere) gevel(s) in de naar de weg gekeerde bouwgren(s)(zen) 

word(t)(en) gebouwd; 

c. het aantal woningen mag niet meer dan het bestaande aantal bedragen, 
voorzover op de plankaart het aantal woningen is aangegeven, bedraagt 

het aantal woningen per bouwvlak ten hoogste het aantal woningen dat 

op de plankaart is aangegeven; 
d. de woningen worden twee aaneen en/of aaneengesloten gebouwd; 

e. de afstand van de vrijstaande zijgevels tot de zijdelingse 

bouwperceelsgrens bedraagt niet minder dan 3 m, dan wel de 

bestaande afstand indien deze minder is; 

f. de goothoogte bedraagt niet meer dan 6 m, dan wel de goothoogte van 
het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt, met dien verstande 

dat voor maximaal de helft van de breedte van de voorgevel van de 

woning een verhoogde goothoogte dient te worden aangehouden; 
g. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m, dan wel de bouwhoogte 

van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt; 

h. een bouwperceel mag niet meer dan 50% worden bebouwd, dan wel het 
bestaande percentage indien dit meer is. 

 

30.2.2 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
gelden de volgende regels: 

a. er dient 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel 

van het hoofdgebouw te worden gebouwd, dan wel niet minder dan de 

Verwijderd: 7,50

Verwijderd: 11 
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