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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:
het bestemmingsplan Lelystad - Vogelweg van de gemeente Lelystad;

1.2  bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0995.BP00050-VO01 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3  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;

1.4  aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.6  bedrijfsgebouw:
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.7  bedrijfsvloeroppervlakte:
de totale netto vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt 
gebruikt voor een bedrijf, een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.8  bedrijfswoning:
een woning bij een gebouw op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van 
het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.9  bestaand:
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet en/of Wet algemene 

bepalingen omgevingswet aanwezige bouwwerken en de werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan als 

ontwerp;
b. ten aanzien van het overige gebruik:

1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende 
gebruiksverbod;

1.10  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
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1.11  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.12  bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, 
vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.13  bouwgrens:
de grens van een bouwvlak; 

1.14  bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

1.15  bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;

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

1.17  bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 
vindt in of op de grond;

1.18  detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
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;

1.19  erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen 
en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, 
een seksclub en een seksautomatenhal;

1.20  gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt;

1.21  hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op 
de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
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1.22  horecabedrijf en/of -instelling:
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter 
plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en 
ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een 
erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.23  kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel 
enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is 
bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf; 

1.24  landschappelijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de waarneembare 
verschijningsvorm van dat gebied;

1.25  mest- en/of organische (bij)productvergisting:
het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken 
van organische verbindingen door bacteriën waarbij methaangas vrijkomt. Dit 
methaangas wordt gebruikt om een warmte-kracht-koppeling installatie aan te 
drijven. Dit is een speciale motor die methaangas als brandstof heeft en die een 
generator aandrijft. De verkregen elektriciteit wordt gebruikt op het eigen bedrijf en 
geleverd aan het net;

1.26  natuurlijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, 
bodemkundige en biologische elementen voorkomende in dat gebied;

1.27  normaal onderhoud:
het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een 
goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende 
bestemming behoren;

1.28  overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden 
dan wel met ten hoogste één wand;

1.29  overig bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden.

1.30  peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan 

een weg grenst: de hoogte van die weg ter hoogte van de hoofdingang;
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein;
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1.31  prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een 
ander tegen vergoeding;

1.32  seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

1.33  silo:
een bouwwerk ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.34  torensilo:
een gebouw ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.35  tunnelkas:
elke constructie van hout, metaal of ander materiaal, welke met plastic of in gebruik 
daarmee overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning 
voor bedekte teelten;

1.36  vuurwerkbedrijf:
een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de 
(detail)handel in vuurwerk, niet bedoeld periodieke verkoop in 
consumentenvuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde 
stoffen;

1.37  windmolen/windturbine:
een bouwwerk ten behoeve van de opwekking van windenergie.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of 
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.3  de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of 
het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot het hoogste punt van het bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.6  de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de perceelgrens; 

2.7  de breedte van erfsingelbeplanting:
de breedte gemeten tussen de horizontale projectie van de buitenste stammen van 
de erfsingel.

Bij onduidelijkheden of interpretatieverschillen betreffende de wijze van meten, is 
de uitleg van de NEN 2580 (oppervlakten en inhouden van gebouwen, termen, 
definities en bepalingsmethoden) bepalend.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen, overige bouwwerken en overkappingen ten behoeve van het 

op duurzame wijze verwerken van organische biomassa ten behoeve van 
duurzame energie-opwekking, eiwithoudende producten, vloeibaar CO2 en 
compost; 

b. één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen en paden;
d. parkeervoorzieningen;
e. water;
met de daarbijbehorende:
f. tuinen, erven en terreinen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. bedrijfsgebouwen  en overkappingen zullen uitsluitend binnen het bouwvlak 

worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal niet meer bedragen 

dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven 
hoogte.

3.2.2  Bedrijfswoningen

a. de bedrijfswoning zal uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 
'bedrijfswoning';

b. de goot- en bouwhoogte van een bedrijfswoning zullen niet meer dan 
respectievelijk 6,00 en 12,00 m bedragen;

c. de inhoud van een bedrijfswoning zal ten hoogste 600 m³ bedragen;
d. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een 

bedrijfswoning zal niet meer dan 120 m² bedragen, en met dien verstande dat:
1. aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse 

van de aanduiding 'bijgebouwen' en de aanduiding 'bedrijfswoning';
2. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen zullen niet 

meer dan respectievelijk 3,00 en 5,00 m bedragen.

3.2.3  Carports

Voor het bouwen van carports gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van een carport zal ten hoogste 25 m² bedragen;
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b. de bouwhoogte van een carport zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
c. de carport dient gerealiseerd te worden achter de voorgevelrooilijn, tenzij: 

1. de carport wordt geplaatst voor een garage;  
2. de carport niet is voorzien van nieuwe/toegevoegde wanden, in welk geval 

een carport voor de voorgevel gerealiseerd mag worden .

3.2.4  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van sleufsilo's zal ten hoogste 7,00 m bedragen, met dien 

verstande dat sleufsilo's niet zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
'bijgebouwen';

b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m 
bedragen. 

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie, de landschappelijke 
waarden, de natuurlijke waarden, de cultuurhistorische waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de 
plaats en de afmetingen van de bebouwing.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Parkeren

Parkeren is uitsluitend toegestaan op eigen terrein.

3.4.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor andere bedrijven dan ten behoeve 

van het op duurzame wijze verwerken van organische biomassa ten behoeve van 
duurzame energie-opwekking, eiwithoudende producten, vloeibaar CO2 en 
compost; 

b. het gebruik van de gronden en gebouwen voor recreatieve doeleinden; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel;
d. het gebruik van gebouwen voor bewoning, behalve ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning';
e. het gebruik van gronden ten behoeve van een tennisbaan en/of een 

paardrijdbak. 
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Artikel 4  Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de instandhouding en/of verhoging van de natuurlijke en landschappelijke 

waarden van de gronden;
b. beplanting en bebossing;
c. toegangswegen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting'.

met daaraan ondergeschikt:
d. wegen;
e. voet- en fietspaden;
f. dagrecreatief en educatief medegebruik;
met de daarbij behorende:
g. nutsvoorzieningen en andere openbare voorzieningen;
h. overige bouwwerken.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op de als Natuur bestemde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen;
b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor permanente bewoning;
c. het gebruik van de gronden ten behoeve van parkeren.
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4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

4.4.1  Vergunningsplicht

Voor de volgende  werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het aanbrengen en verwijderen van beplanting;
b. het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en 

oppervlakteverhardingen;
c. het graven, dempen en het wijzigen van de loop van watergangen en 

waterpartijen;
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden.

4.4.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, 
en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting'. 

4.4.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning mag uitsluitend worden verleend indien:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke   en 

landschappelijke waarden;
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig 

worden geschaad.
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 5  Anti-dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 
latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6  Algemene bouwregels
De bouwgrenzen mogen in afwijking van dit plan uitsluitend worden overschreden 
door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 

hellingbanen, funderingen, balkons, erkers over maximaal 2/3 van de 
voorgevelbreedte, serres over maximaal 2/3 van de voorgevelbreedte , 
entreeportalen over maximaal 2/3 van de voorgevelbreedte, veranda's en 
afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m;

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet 
meer bedraagt dan 1,00 m.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval 
gerekend:
a. het gebruik van gronden voor de uitstalling, opslag, stand- of ligplaats van 

kampeerwagens, toer- of stacaravans en tenten;
b. het gebruik van gronden voor de opslag van gerede of ongerede goederen, zoals 

vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan, 
met uitzondering van het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke 
nodig zijn voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen 
bestemmingen;

c. het gebruik van gronden voor het opslaan van gebruiksklare of gebruiksonklare 
voer-, vaar- of vliegtuigen of onderdelen hiervan;

d. het gebruik van gronden voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen 
van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen, anders dan het opslaan 
of storten van afvalstoffen als restproducten voor de vergistingsinstallatie;

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutie en/of een 
seksinrichting.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en 

percentages, met uitzondering van de oppervlaktematen, tot ten hoogste 10% 
van die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels in die zin dat de bouwhoogte van overige bouwwerken 
ten behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten wordt vergroot tot ten 
hoogste 45,00 m, mits:
1. bij de plaatsing wordt aangesloten bij bestaande hoge elementen, zoals 

gebouwen, torens, torensilo's of masten;
2. bij de plaatsing rekening wordt gehouden met een goede bereikbaarheid en 

landschappelijke inpasbaarheid;
3. de noodzaak van de plaatsing wordt aangetoond, waarbij het principe geldt 

dat er voorkeur bestaat voor de plaatsing van één grote antenne boven 
meerdere kleine antennes;

4. aangetoond is dat er geen onevenredige schade wordt gedaan aan de 
veiligheid en de gezondheid.
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van 
de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende 
onderwerpen:
a. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse 

hoofdtransportleidingen;
b. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
c. de ruimte tussen bouwwerken. 
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het 
bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 
sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 
bestemmingsplan Lelystad - Vogelweg

Behorend bij het besluit van ...............................20...
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