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bestemmingsplan “Kern Driewegen 2007” - Voorschriften 

VOORSCHRIFTEN

behorende bij het bestemmingsplan “Kern Driewegen 2007” in de gemeente Borsele. 

PARAGRAAF I

ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Artikel 1 

Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

aaneengesloten woningen (Wa): blokken van meer dan twee aaneengebouwde wo-
ningen;

aan- of uitbouw: een uit de gevel springend, in architectonisch opzicht ondergeschikt 
deel van een hoofdgebouw dat door haar indeling en inrichting is bestemd hoofdzakelijk 
te worden gebruikt ten behoeve van het hoofdgebouw; 
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achtererf: gedeelte van het erf tussen de achtergevellijn en de aan de achterzijde van 
het gebouw gelegen erfgrens; 

achtergevellijn: denkbeeldige lijn die strak loopt langs de achtergevel van een gebouw 
tot aan de perceelsgrenzen; 

achtergevel van een hoofdgebouw: het meest achterwaarts gelegen deel van een 
hoofdgebouw; 
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bijgebouw: een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw dat 
dient te worden gebruikt ten behoeve van dan wel ten dienste staat van het hoofdge-
bouw en door zijn ligging, constructie of afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdge-
bouw;

hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetin-
gen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken; 

lintbebouwing: blokken van maximaal twee aaneengebouwde woningen; 
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twee aaneen (Wt): blokken van twee aaneengebouwde woningen, die door middel 
van één gemeenschappelijke wand met elkaar zijn verbonden; 

voorgevellijn: denkbeeldige dan wel op de plankaart aangegeven lijn die strak loopt 
langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen;  

vrijstaande woning (Wv): een woning zonder gemeenschappelijke wand met een 
andere woning; 

zijgevel: een gevel van een gebouw, die niet een voorgevel of een achtergevel is; 
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Paragraaf II 

BESTEMMINGSBEPALINGEN

Artikel 7 

Woondoeleinden (W) 

3. Bouwbepalingen 

3.1 Woningen 
Met betrekking tot het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen: 

a. de woningen worden met de voorgevel gebouwd in de op de kaart aangegeven 
voorgevellijn, daar waar een dergelijke lijn op de plankaart is aangegeven. Indien 
voor een bouwperceel twee voorgevellijnen zijn bepaald, dient zowel de voor- als de 
zijgevel hierin te worden gebouwd; 

b. de breedte van een woning – een aangebouwd bijgebouw, aan- en uitbouw als ge-
noemd in lid 2 sub b en c niet meegerekend – zal minimaal bedragen op de gronden 
met de subbestemming: 
v.   6 meter; 
t., a., g., s. en l. 5 meter; 
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c. de afstand tussen de woning en de zijdelingse perceelsgrens zal minimaal bedragen 
op de gronden met de subbestemming: 
v.   3 meter; 
t.   3 meter (aan één zijde); 
l.   0,5 meter (aan één zijde); 
a., g. en s.  niet van toepassing; 

d. de dakvoet- en de totale hoogte van de woning bedraagt maximaal de op de plan-
kaart aangegeven maat; 

e. bij toepassing van hellende dakvlakken, bedraagt de dakhelling minimaal 30°; 

f. de achtergevel mag maximaal op de helft van de afstand tussen de voorgevel van 
de woning en de achtergrens van het bouwperceel zijn gelegen met een maximum 
afstand van 15 meter. Deze maatvoering is niet van toepassing op gronden met de 
subbestemming s. 
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3.2 Aan- en uitbouwen  
Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, 
met dien verstande dat: 

a. de totale bebouwde oppervlakte van het achtererf maximaal 50% mag bedragen 
met een maximum van 40 m²; 

b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag voor achtererven groter dan 80 m² 
dit maximum worden verhoogd met 10% van het verschil in grootte, zulks met een 
absoluut maximum van 90 m²; 

c. de hoogte van de dakvoet van aan- en uitbouwen maximaal 3,25 meter en de totale 
hoogte maximaal 7 meter zal bedragen. Indien een dakhelling wordt toegepast be-
draagt de helling minimaal 30°; 
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d. de afstand tussen aan- en uitbouwen en de zijdelingse perceelsgrens zal minimaal 
bedragen op de gronden met de subbestemming:  
v.    3 meter; 
t., a., g., s. en l.   niet van toepassing. 

e. aan- en uitbouwen minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevellijn 
mogen worden gebouwd. 

3.3. Bijgebouwen 
Bij iedere woning mogen bijgebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. de totale bebouwde oppervlakte van het achtererf maximaal 50% mag bedragen 
met een maximum van 40 m²; 
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b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag voor achtererven groter dan 80 m² 
dit maximum worden verhoogd met 10% van het verschil in grootte, zulks met een 
absoluut maximum van 90 m²; 

c. de hoogte van de dakvoet van bijgebouwen maximaal 3,25 meter en de totale 
hoogte maximaal 7 meter zal bedragen. Indien een dakhelling wordt toegepast be-
draagt de helling minimaal 30°; 
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d. de afstand tussen bijgebouwen en de zijdelingse perceelsgrens zal minimaal bedra-
gen op de gronden met de subbestemming:  
v.    3 meter (aan één zijde); 
t., a., g., s. en l.   niet van toepassing. 

e. bijgebouwen minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevellijn mogen 
worden gebouwd. 

3.4 Andere bouwwerken 
Bij iedere woning mogen andere bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande 
dat:

a. de hoogte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 2 meter; 
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b. tuin- of erfafscheiding die gebouwd wordt binnen 3 meter achter (het verlengde 
van) de voorgevellijn maximaal 1 meter. 
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I. Inleiding
In het kader van het project actualisering bestemmingsplannen is voor de kern Driewegen 
een integraal bestemmingsplan opgesteld. Het plan heeft zowel betrekking op dat deel 
van Driewegen waarvoor nog geen bestemmingsplan is als op die delen van het dorp 
waarvoor momenteel verschillende bestemmingsplannen gelden.

II. Inspraak
    A. Algemeen

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Kern Driewegen 2005” heeft van 18 mei 2005 tot en 
met 14 juni 2005 voor iedereen ter inzage gelegen in het gemeentehuis in Heinkenszand. 
Gedurende deze termijn was er gelegenheid voor het indienen van schriftelijke reacties 
bij het college van burgemeester en wethouders. 
Daarnaast is er op 23 mei 2005 een informatie- en inspraakbijeenkomst gehouden in ‘t 
Durpsuus in Driewegen. 

    B. Verslag informatie- en inspraakbijeenkomst
 Datum  :  23 mei 2005 
 Plaats  :  ‘t Durpsuus, Smitsweg 24A in Driewegen 
 Aanwezig  : weth. M.M.D. Vermue-Vermue (voorzitter) 
     mevr. J.A. de Feijter-Vinke, projectleider afd. ROM   
     mevr. M.A.M. Heijdra en dhr. J.P. de Keijzer 
     (stedenbouwkundig bureau) 
     ± 30 belangstellenden 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en legt vervolgens in het kort het doel van 
deze inspraak- en informatiebijeenkomst uit. Hierna geeft mevrouw Heijdra een 
toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan. 

Vervolgens worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om op het plan te 
reageren.

Inspreker:
De inbreidingslocatie naast Coudorpseweg 24 ligt buiten de bebouwde kom. Biedt dit 
perspectief voor andere locaties aan de uitlopers van het dorp? 
Antwoord: De bebouwde kom op basis van de Wegenverkeerswet correspondeert niet 
altijd met de bebouwde kom uit ruimtelijk oogpunt. In grensgevallen is de gemeente altijd 
bereid om een nader onderzoek te doen. 

Inspreker:
Het aannemersbedrijf aan de Smitsweg kan gewijzigd worden in een woonbestemming. 
Kan iemand het bedrijf overnemen en voortzetten? 
Antwoord: Dit is geen probleem. De bestemming is nog niet veranderd. Het bedrijf kan 
wat de gemeente betreft op die locatie blijven. 

Inspreker:
Waarom is er geen wijzigingsbevoegdheid gelegd op het transportbedrijf aan de 
Schoondijksedijk?
Antwoord: Dit is over het hoofd gezien. Hier zal naar gekeken worden. 

Inspreker:
Kan er naast Coudorpseweg 24 een bedrijf worden gevestigd? 
Antwoord: Nee, er is een wijzigingsbevoegdheid naar woondoeleinden opgenomen. 
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Inspreker:
Kan er ook aan de overzijde van de Coudorpseweg gebouwd worden? Het ligt voor de 
hand om het bebouwingslint door te trekken. 
Antwoord: Dit zou een grootschalige ontwikkeling inhouden, die buiten het bereik van dit 
plan valt. In Driewegen kan in beginsel gebouwd worden voor de natuurlijke 
bevolkingsgroei. Dit komt neer op gemiddeld twee woningen per jaar. Indien uitbreiding 
van Driewegen aan de orde is, wordt hiervoor een bepaald traject gevolgd, te beginnen 
met een locatieonderzoek. In Driewegen is het logisch om eerst Maaiklinkhoek af te 
ronden. Op grond van de provinciale woonvisie moet de helft van het aantal te bouwen 
woningen in de kernen op de Bevelanden binnen de bebouwde kom gerealiseerd 
worden. De gemeente is verplicht om aan de provincie voor elke kern de 
woningbouwplanning op te geven. In Maaiklinkhoek kunnen nog ca 10 woningen worden 
gebouwd. De eerste woning staat gepland in 2010. 

Inspreker:
Inspreker verwacht van de gemeente een visie over inbreiding. Nu lijkt het erop dat 
degenen die een concreet verzoek hebben ingediend een woning mogen bouwen. Maar 
misschien zijn er wel veel meer inbreidingslocaties. 
Antwoord: Bij het opstellen van het bestemmingsplan heeft de gemeente onderzocht 
welke locaties binnen de bebouwde kom gedurende de planperiode voor woningbouw in 
aanmerking komen. Hierbij hebben de stedenbouwkundigen geadviseerd. 

Tot slot bedankt wethouder Vermue-Vermue de aanwezigen voor hun komst. 

    C. Schriftelijke reacties:
De ingekomen inspraakreacties zijn als bijlage bij dit inspraakrapport opgenomen. Hierna 
wordt van elke reactie een korte samenvatting als ook een antwoord daarop gegeven. 

 1.  Dorpsraad Driewegen 
  p/a Paulushoekseweg 16, 4438 NG Driewegen 
  brief van 14 juni 2005 
 Reactie:
 De dorpsraad wil in de toekomst op de hoogte worden gehouden van nieuwe 
 ontwikkelingen inzake de uitbreiding van Maaiklinkhoek. Bij nieuwbouw wenst de 
 dorpsraad starterswoningen om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het dorp 
 op peil te houden. 
 Antwoord:
 De toekomstige uitbreiding van Maaiklinkhoek valt buiten het bereik van dit komplan. 
 Hiervoor zal te zijner tijd een afzonderlijk bestemmingsplan worden opgesteld, met een 
 openbare voorbereidingsprocedure. 
 De gemeente heeft kennis genomen van de wens van de dorpsraad om bij toekomstige 
 nieuwbouw starterswoningen te bouwen. Woningbouw of herstructurering van de 
 bestaande woningvoorraad om jeugdigen en/of starters op de woningmarkt in de dorpen 
 vast te houden is mede een uitgangspunt van het gemeentelijke beleid. 

 2. A. van den Dries 
  Coudorpseweg 24, 4438 AL Driewegen 
  op schrift gestelde mondelinge reactie van 24 mei 2005 
 Reactie:

Voor het aannemersbedrijf Smitsweg 27 is in het bestemmingsplan de bevoegdheid 
opgenomen om de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” te wijzigen in “Woondoeleinden”.  
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De heer Van den Dries vreest dat hij bij realisering van een woning belemmerd zal 
worden in zijn bedrijfsactiviteiten op het achtergelegen terrein. Hij acht het gewenst dat 
de mogelijkheid tot wijziging van de bedrijfsbestemming Smitsweg 27 wordt 
meegenomen gelijktijdig met een eventuele toekomstige herstructurering van zijn 
bedrijfsterrein.
Antwoord:
Voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is in het bestemmingsplan de 
voorwaarde opgenomen dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig mogen worden aangetast. 

afd. ROM, juni 2005 
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Reacties in het kader van het artikel 10 overleg  












