Bijlage 8
Schema’s woninguitbreiding conform Parapluplan

Zone 1 en 2
Specifieke
bebouwingsregels
hoofdgebouwen

Lid

4. Voor het bouwen van hooÍdqebouwen, voor zover gelegen in zone
1 en 2, geldt het in lid 3 bepaalde en gelden tevens de volgende

a.
b.

bepalingen:
hooÍdgebouwen dienen in oÍ maximaal 1 mr voor en/of achter de
op de plankaart van een in artikel 5 bedoeld bestemmingsplan
aangegeven voorgevelrooilijn oÍ bouwgrens te worden gebouwd;

nieuwe hooÍdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van
de aanduiding 'nieuwbouw toegestaan' op de plankaart van een in
artikel 5 bedoeld bestemmingsplan waarbij deze uit maximaal drie
bouwlagen met kap mogen bestaan tenzij in de eventuele matrix
op de plankaart anders is aangeduid;

c.

d.

het bestaande hooÍdgebouw met kap mag in maximaal drie
bouwlagen in de diepte met 5 mr tot een maximale diepte van 15
ml worden uitgebreid voor zover het bestaande hooÍdgebouw uit
drie bouwlagen bestaat;
de bouw- en goothoogte mogen niet meer aÍwijken dan 25o/o van
de bestaande bouw- en goothoogte en voor zover in de matrix op
de plankaart van een in artikel 5 bedoeld bestemmingsplan

is

aangeduid;

e.

de aÍstand van een vrijstaand hoofdgebouw tot de zijdelingse
perceelgrenzen dient minimaal 3 mí te bedragen;

f. de
S.

h.

aÍstand

van een blok van twee

aaneengebouwde
hooÍdgebouwen dient aan één zijde minimaal3 mr te bedragen;
in afwijking van e en Í geldt dat voor bestraande gebouwen de
bestaande aÍstanden tot de perceelgrens gelden zoals deze
bestaan ten tijde van de vaststelling van dit plan;
de op de plankaart van een in artikel 5 bedoeld bestemmingsplan
aangegeven voorgevelrooilijn oÍ bouwvlak mag, voor zover het

bouwperceel

is gelegen in zone 1. aan de wegzijde niet door

bijbouwen worden overschreden

i.

;

de op de plankaart van een in artikel 5 bedoeld bestemmingsplan
aangegeven voorgevelrooilijn oÍ bouwvlak aan de wegzilde mag,
voor zover het bouwperceel is gelegen in zone 2. aan de wegzijde
ten behoeve voor carports, erkers, luifels en overkappingen worden
overschreden waarbij het bepaalde in lid 5 onder d in acht diênt te
worden genomen;

Bijbouwen

Lid

5. Voor het bouwen van hii@

gelden de aanduidingen op de
plankaart van een in artikel 5 bedoeld bestemmingsplan, het in lid 2

bepaalde en voor zover een bouwperceel is gelegen in zone 1
W, zoals aangeduid op de plankaart behorend bij dit plan, de
volgende bepalingen:

a.

de oppervlakte van een vrijstaande bijbouw al dan niet met kap
mag maximaal 80 m2 bedragen, de goothoogte maximaal 3 mi en
de bouwhoogte mag 4l5van de bouwhoogte van de hooÍdgebouw
bedragen;
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b.

bijbouwen dienen minimaal 1 mi achter de voorgevel c.q. de
denkbeeldige hjn evenwijdig aan de voorgevel van het
hooÍdgebouw te worden gebouwd;

in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat erkers, luiÍels en
overkappingen tot 1,20 mr voor de voorgevel c.q. de denkbeeldige
lijn evenwijdig aan de voorgevel van het hoofdgebouw mogen
worden gebouwd mits de aÍstand tot de aan de weg gelegen
perceelgrens minimaal 2 ml bedraagt en mits de breedte:
(r) van de erker niet meer dan 60% en
(2) van de luiÍel niet meer dan 40o/o
van de bestaande gevel van het hooÍdgebouw bedraagt;

EÍken
Meximals bÍ€odto 60%
Maximale diêdê 1,20 m

Luilêl:
Maximale bÍeedte 40PÁ
Meximelê diêpt€ 1,20 m

Totale bÍ€€dte eÍl€Í en LuiÍel
100% ven d€ vooÍgevel

Perceelsgrens

d.
e.

een overkapping geplaatst voor de voorgevel van het hooÍdgebouw
mag geen wanden bevatten;
bijbouwen mogen tot in de zijdelingse perceelsgrens worden
gebouwd;
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t.

afwijking van het bepaalde onder Í geldt bij vrijstaande
woningen, dat slechts aan één zijde tot in de zijdelingse
perceelsgrens mag worden gebouwd en de aÍstand tot de overige
zijdelingse perceelgrens(zen) ten minste 3 ml dient te bedragen.
Achter de achtergevel van het hooÍdgebouw mogen bijbouwen tot

in

in de zijdelingse perceelsgrenzen worden gebouwd;
Te bebouwen oppervlak

3 meter

g.

aan de achter- en zijgevel van het hooÍdgebouw mogen aan het
hooÍdgebouw verbonden bijbouwen al dan niet met kap worden
gebouwd, met dien verstande dat:
(1) de bouwhoogte maximaal 4/5 van de bouw- oÍ nokhoogte van
het hooÍdgebouw mag bedragen;
(2') de goothoogte mag maximaal3,30 ml bedragen;
(3) in afwijking van het bepaalde onder 1z; mag de goothoogte van
een bijbouw met maximaal0,25 mr worden verhoogd indien dit
noodzakelijk is voor de architectonische danwel constructieve
inpassing;

Let op: Geen hooÍdbouw maár
biibouwen kunnen hier wel gQplaatsl
worden, zie artikel 7lid 59, nlaximale
hooote 4/5 van de hooÍdbou*

:

L}

3 meter

3 meter

AÍstandên van hoofdbouw tot
perceelsgrenzen aan alle
ziiden 3 meter
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Blok van 2 woningen
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Lel op: Ge€n hocíóouw maat
Uibouwen kunnen hier wel gephalst
woKbn, zie aÍtik€l 7lid 5Í, mdimale
hooote 4/5 van d€ hocídbouwi

-#

I

l3metel

I

Bmete[

AÍstanden van hooÍdbouw tot
aan perceelsgrens aan een
zijde minimaal 3 meter

Zone 3
SpeciÍieke
bebouwingsregels
hoofdgebouwen

Lid

bouwen van hooÍdoebouwen, voor zover gelegen in @,
(welstandsvriie zone), geldt het in lid 3 bepaalde en gelden

6. Voor het

3

a.

de volgende bepalingen:
hoofdgebouwen dienen in oÍ maximaal 1 mr voor en/oÍ achter de
op de plankaart van een in artikel 5 bedoeld bestemmingsplan

b.

aangegeven voorgevelrooilijn of bouwgrens te worden gebouwd;
nieuwe hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van
de aanduiding 'nieuwbouw toegestaan' op de plankaart van een in

tevens

artikel 5 bedoeld bestemmingsplan waarbij deze uit maximaal drie
bouwlagen met kap mogen bestaan tenzij in de eventuele matrix
op de plankaart anders is aangeduid;

c.

het bestaande hooÍdgebouw met kap mag in maximaal

drie

bouwlagen in de diepte met 5 mr tot een maximale diepte van 15
mr worden uitgebreid voor zover het bestaande hooÍdgebouw uit
drie bouwlagen bestaat;

d.

de bouw- en goothoogte mogen niet meer afwijken dan

25o/o van

de bestaande bouw- en goothoogte en voor zover in de matrix op
de plankaart van een in artikel 5 bedoeld bestemmingsplan is
aangeduid;

e. de aÍstand

van een vrijstaand hoofdgebouw tot de zijdelingse

perceelgrenzen dient minimaal 3 mr te bedragen;

f. de
S.

h.

aÍstand van een blok van twee aaneengebouwde
hooÍdgebouwen dient aan één zijde minimaal 3 mí te bedragen;
in afwijking van e en f geldt dat voor bestaande gebouwen de
bestiaande afstanden tot de perceelgrens gelden zoals deze
bestaan ten tijde van de vaststelling van dit plan;

de op de plankaart van een in artikel 5 bedoeld bestemmingsplan
aangegeven voorgevelrooilijn oÍ bouwvlak aan de wegzijde mag

aan de wegzijde ten behoeve voor carports, erkers, luiÍels en
overkappingen worden overschreden waaóij het bepaalde in lid 7
onder d in acht dient te worden genomen;
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Bijbouwen

Lid

7. Voor het bouwen van Uii@

a.

b.

gelden de aanduidingen op de
plankaart van een in artikel 5 bedoeld bestemmingsplan, het in lid 2
bepaalde en voor zover een bouwperceel is gelegen in zone 3
,zoals aangeduid op de plankaart behorend bij dit plan, de
volgende bepalingen:
de oppervlakte van een vrijstaande bijbouw al dan niet met kap
mag maximaal 80 m2 bedragen, de goothoogte maximaal 3 ml en
de bouwhoogte mag 4l5van de bouwhoogte van de hoofdgebouw
bedragen;
bijbouwen dienen minimaal 1 mt achter de voorgevel c.q. de
denkbeeldige lijn evenwijdig aan
voorgevel van het
gebouwd;
hooÍdgebouw te worden

de

Oppervlakte waar gebo
mag worden bii hoekpe

c.

in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat erkers, luiÍels en
overkappingen tot 1,20 ml voor de voorgevel c.q. de denkbeeldige
lijn evenwijdig aan de voorgevel van het hoofdgebouw mogen
worden gebouwd mits de aÍstrand tot de aan de weg gelegen
perceelgrens minimaal 2 mi bedraagt en mits de breedte:
(1) van de erker niet meer dan 60% en
(2) van de luiÍel niet meer dan 40o/o
van de bestaande gevel van het hooÍdgebouw bedraagt;
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wonrng

Ed(ên
MaxiÍnale bÍ€€dte 60%
Maximale di€ple 1,20 m

Luitol:
Maximal€ bÍ€edte40%
Meximalê diêplo 1,20 m

Totale brcedle ater€n Luitel
1m% t/an do r/ooÍgpvel

Perceelsgrens

d.
e.

een overkapping geplaatst voor de voorgevel van het hoofdgebouw
mag geen wanden bevatten;
bijbouwen mogen tot in de ljdelingse perceelsgrens worden
gebouwd;

f. in afwijking van het bepaalde onder Í
woningen, dat slechts aan één zijde

geldt bij vrijstaande

tot in de

zijdelingse

perceelsgrens mag worden gebouwd en de aÍstand tot de overige
zijdelingse perceelgrens(zen) ten minste 3 mr dient te bedragen.
Achter de achtergevel van het hooÍdgebouw mogen bijbouwen tot
in de zijdelingse perceelsgrenzen worden gebouwd;
Te bebouwen oppeMak
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s. aan de achter- en zijgevel van het hooÍdgebouw mogen aan het
hooÍdgebouw veóonden bilbouwen al dan niet met kap worden
gebouwd, met dien verstrande dat:

(t)

415 van de bouw- oÍ nokhoogte van
het hooÍdgebouw mag bedragen;
(2) de goothoogte mag maximaal3,30 ml bedragen;
1ay in afwijking van het bepaalde onder 1z; mag de goothoogte van
een bijbouw met maximaal 0,25 ml worden verhoogd indien dit
noodzakelijk is voor de architectonische danwel constructieve

de bouwhoogte maximaal

inpassing;

aanvullende
situeringseisen
woongebied
Gemert

h. ter plaatse waar op de plankaart van de in artikel 5 onder a
genoemd bestemmingsplan Woongebied Gemert de aanduiding

'aanvullende situeringseisen' is gegeven, dient de afstand van het
hoofdgebouw met aangebouwde bijbouwen minimaal 3 mí te
bedragen en aan de andere zijde minimaal 2 mt te bedragen, mits
aan beide zijden de aÍstand tot enig gebouw op het naastgelegen
bouwperceel minimaal 6 ml bedraagt, met dien verstande dat voor
de aanwllende situeringseisen voor de percelen gelegen aan de
Vadem, Bunder en een gedeelte van de Slenk het volgende van
toepassing is; 18 ml vanuit de voorperceelsgrens mag geen
bebouwing worden opgericht in de 4- en 2- meter stroken vanuit de
zijdelingse perceelsgrens. Daarachter komt het gehele perceel in
aanmerking voor aangebouwde of vrijstaande bijbouwen.

dgêmeen

hooÍdgebouw

parkeren

parkeer-

eigen

norm
nieuwb.

toÍÍ€in

mex.

aÍstand

mrcanl,

ko

dlepto
metgr

zllrbllngs
mÍcaal

Yo

ml

3t

ml

vÍiistaand€ uoninq

1

1.7

50

3

15

halÍvÍiistaande rYonina

1

't.7

60

3

15

1.7

60

3

15

1.7

60

3

15

st

aane€nq€bouurde wonina
oeschakelde wonino

'

bouwlagen excl

beb.

1

3
3 (1

lide)

geldt niet voor re€ds bêstaandê woning€n, daaÍ waaÍ niet voozien is oÍ kan worden in ten minste 1 paÍkeerplaats op eigpn

t€n€in
Patiovrcningsn ten minstê 15 m2 onbobouwde buitsnruimte
Bouw- en goothoogte als bestaand, max.25o/o aÍwijking
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bijbouw

opp.
vriistaand
biibouw

gooth.
YÍilstaand
bllbouw

m2

mÍ

bouwh.
Yriistaend

biibouw

aístand
achtor

diepre

bÍoedte

erfer

eÍkeÍ

/

vooÍcvel

!uiÍel'*

m1

ml

vmrmml
Uo

bÍeedte
luiÍEl
uffimuC

wEl

m1

Vo

vriistaande lronino

80

3

4/5 hooÍd

1

l-2

60

40

halívdistaanclo vroninq

80

3

4/5 hooÍd

1

1.2

60

40

aaneenqêbouude uonino

80

3

4/5 hooÍd

1

1.2

60

4

geschakelde $onino

80

3

4/5 hooÍd

1

1.2

60

4

* bouwtroogte is 4/5 van de bouwhoogte hooÍdgebouw
"' eÍkêÍs/luiÍels ên ovorkappingen mogen voor de voorgêvêl worden

aÍsfEnd

zlidelings

3 (1

gebouud onder genoomde vooMaarden

Patioryoningsn ten minsle 15 m2 onbebouwde buitênruimte
Bouw en goothoogte als bestaand, max. 25olo aÍwijking

bijbouw achter- en ájgevel
hooÍdoebouw

gooth.
biibouw

bouwh.
bllbouw

mt
vÍiistaande \ tonino
halfu

Íiistaand€ u,onino

3.3

lys hooÍd

3.3

,Y5 hooÍd

aaneenqebou$rde wonino

3.3

,V5 hoofd

oeschakelde uonino

3.3

zVS hooÍd

* bouwtroogile

is 4/5 van de bouwhoogte hoofdgebouw

Patiovrcningen ten minst€ 15 m2 onbebouwde buitenruimte
Bouw- en goothoogte als bestaand, max.25"/o aÍwijking
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