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1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
het bestemmingsplan Centrum - Eslaan 10 met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPEslaan10BussumON01 van de gemeente Gooise Meren;
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1942.BPEslaan10BussumON01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);
1.3 aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels worden
gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4 aan- en uitbouw:
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het
hoofdgebouw;
1.5 aan-huis-gebonden beroep:
een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in
overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover deze beroepen een ruimtelijke uitstraling hebben
die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.6 achtererf:
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het hoofdgebouw of
achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan;
1.7 bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.8 bebouwingspercentage:
een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag
worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald;
1.9 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.10 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.11 bijgebouw:
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde
bouwperceel gelegen hoofdgebouw;
1.12 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk;
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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 cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk en/of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door
het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk en/of dat gebied heeft gemaakt
en in het bijzonder de kernkwaliteiten en de bepalende elementen van die waarden;
1.19 dagrecreatie:
vormen van recreatie die niet gericht zijn op het verstrekken van een nachtverblijf;
1.20 dakkapel:
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een dakvlak
bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het
dakvlak is geplaatst;
1.21 dakopbouw:
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij deze constructie
(deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de constructie in één of beide
dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst;
1.22 extensieve dagrecreatie:
recreatief gebruik van gronden voor wandelen, fietsen, varen, zwemmen en vissen en daarmee gelijk te
stellen activiteiten, dat behoudens ruimtebeslag door voet- en fietspaden, geen specifiek beslag legt op de
ruimte;
1.23 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.24 hoofdgebouw:
gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die
bestemming het belangrijkst is;
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1.25 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:
activiteiten die in een woning door een bewoner op bedrijfsmatige wijze worden uitgeoefend, voor zover
sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer (Activiteitenbesluit) waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een
ruimtelijke uitstraling die daarbij past.;
1.26 nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes en apparatuur voor telecommunicatie;
1.27 peil:
a.
b.

voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het op
de gevel aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;

1.28 voorgevel:
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel
kan worden aangemerkt;
1.29 woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 afstand
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar
gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.2 bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.3 breedte, lengte en diepte van een bouwwerk
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.
2.4 dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.5 goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel, waarbij een dakkapel niet voor een nieuwe goothoogte zorgt.
2.6 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.
2.7 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.
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2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Tuin
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen
hoofdgebouwen, alsmede een hellingbaan ten behoeve van een parkeergarage.
3.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

op deze gronden mogen aan- en uitbouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd;
aan- en uitbouwen dienen aan het hoofdgebouw gebouwd te worden;
aan- en uitbouwen aan de voor- en zijgevel van het hoofdgebouw zijn toegestaan tot een diepte
van ten hoogste 2 m ten opzichte van de voor- en zijgevel van het hoofdgebouw, een breedte van
ten hoogste 70% van de voorgevel of zijgevel van het hoofdgebouw en een oppervlakte van ten
hoogste 6 m²;
de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 0,3 m boven de bovenkant
van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en niet hoger dan
het hoofdgebouw;
de bouwhoogte van pergola's bedraagt ten hoogste 2 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 1 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels
Het gebruik van de gronden ten behoeve van het parkeren, behoudens ter plaatse van een oprit naar een
garage of ter plaatse van een oprit naar een parkeerplaats naast de woning, is niet toegestaan.
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Artikel 4 Wonen
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ' Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

het wonen daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage': ook voor een ondergrondse parkeergarage;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen, tuinen, water en de bij de ondergrondse parkeergarage behorende
hellingbaan.

4.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
4.2.1 Hoofdgebouwen
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mogen woningen gestapeld worden gebouwd;
het aantal wooneenheden binnen een bestemmingsvlak, voor zover aangegeven, bedraagt niet
meer dan het aantal aangegeven wooneenheden binnen het desbetreffende bestemmingsvlak;
de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de
aanduiding 'maximale goothoogte (m), maximale bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en
bouwhoogte;
in afwijking van het bepaalde onder a is een ondergrondse parkeergarage toegestaan, ter plaatse
van de aanduiding ‘parkeergarage’;
de goothoogte zoals aangegeven mag worden overschreden door kappen, topgevels, wolfseinden,
dakkapellen en ondergeschikte bouwdelen;
voor overschrijding van de goothoogte van hoofdgebouwen door dakkapellen geldt dat:
1. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste
50% van het dakvlak bedraagt;
2. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 70%
van het dakvlak bedraagt.

4.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt
ten minste 1 m;
de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot perceelsgrenzen bedraagt 0 of ten minste 1
m;
de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van
het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m;
de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 m;
de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 5 m;
de bouwhoogte van overkappingen betreft ten hoogste 3 m;
de diepte van aan- en uitbouwen, gemeten vanuit de gevel van het hoofdgebouw waaraan de aanof uitbouw wordt gebouwd, bedraagt ten hoogste 3 m;
de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten
hoogste 50% van het zij- en achtererf met een maximum van 50 m²;
in afwijking van het bepaalde onder h bedraagt de maximale oppervlakte van aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 75 m² indien het zij- en achtererf tenminste 250 m²
bedraagt.
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4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde
a.

b.
c.
d.
e.

de bouwhoogte van erfafscheidingen op het zijerf op een afstand van tenminste 1 m achter (het
verlengde van) de voorgevel en tenminste 0,6 m van de weg of openbaar groen bedraagt ten
hoogste 2 m;
de bouwhoogte van erfafscheidingen op het achtererf bedraagt ten hoogste 2 m;
de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 1 m;
de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten
Voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, gelden
de volgende regels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de oppervlakte bedraagt maximaal 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte per woning;
het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag
geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
detailhandel mag alleen plaatsvinden als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een
aan-huis-gebonden beroep;
de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner;
het straat- en bebouwingsbeeld mag niet onevenredig worden geschaad.

4.3.2 Gebruik van gronden en bouwwerken
a.
b.

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken ten behoeve van een
seksinrichting;
het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is niet
toegestaan.
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3 Algemene regels
Artikel 5 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.

Artikel 6 Algemene bouwregels
6.1 Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen,
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door:
a.

b.

c.

tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,
funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste
2,5 m bedraagt;
tot gebouwen behorende aan- en uitbouwen, mits de overschrijding niet meer dan 2 m bedraagt,
de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt en voorts het bepaalde in artikel 3 lid 2 van
overeenkomstige toepassing is;
andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m
bedraagt.

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afgeweken kan worden - afwijken van de
regels voor:
a.
b.

afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is
voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste
3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

Het bevoegd gezag wijkt niet af van de regels indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels
8.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van
overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de
werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het
bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
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Artikel 9 Overige regels
9.1 Parkeren, laden en lossen
9.1.1 Parkeren
a.

b.

c.

Een bouwwerk, waarvan een behoefte parkeergelegenheid wordt verwacht, mag niet worden
gebouwd wanneer voor dit bouwwerk op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in
voldoende parkeergelegenheid is voorzien.
Bij een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of sprake is van voldoende parkeergelegenheid
aan de hand van de normen die zijn neergelegd in het parkeerbeleid van de gemeente Gooise
Meren, met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt of
vervangen wordt door een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen
beleidsregel, met deze nieuwe versie of beleidsregel rekening wordt gehouden. Hierbij kunnen
voorschriften worden opgenomen over het realiseren en in stand houden van parkeergelegenheid
op eigen terrein.
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde sub a en worden
toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, indien de structuur
van de omgeving daartoe aanleiding geeft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
bereikbaarheid.

9.1.2 Laden en lossen
a.

b.

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte
aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het
bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij
het bouwwerk wordt voorzien in die behoefte. Deze bepaling geldt niet:
1. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging
wordt beschouwd als bestaand gebruik;
2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden
toegestaan dat in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien, indien de
structuur van de omgeving daartoe aanleiding geeft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan
aan de bereikbaarheid.

9.2 Werking wettelijke regelingen
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van
vaststelling van het plan.
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4 Overgangs- en slotregels
Artikel 10 Overgangsrecht
10.1 Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a.

b.
c.

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 tenietgaan 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 tenietgegaan;
het bevoegd gezag kan in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
dit lid onder 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
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a.
b.

c.

d.

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder 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;
indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de 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;
dit lid onder 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.

Artikel 11 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Centrum - Eslaan 10.
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