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Schoonoordsingel 4 — Den Burg

Kadastraal bekend gemeente Texel, sectie S nummers 346 (deels)
Perceelgrootte: ca. 182 m²
Bouwjaar: 1910 en verbouwd in 1999/2000
Inhoud loods: ca. 580 m³
Gebruiksoppervlak: Begane grond 160 m² en verdieping 40 m²
Bestemming: Bedrijf
Ligging: Rustige woonstraat nabij centrum
Aanvaarding: In goed overleg
Vraagprijs: € 275.000,— k.k.

Schoonoordsingel 4 — Den Burg

Direct nabij het centrum van Den Burg gelegen vindt u deze royale
en goed geïsoleerde loods.
De loods is bereikbaar via de roldeur aan de straatzijde.
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Deze in 2000 verbouwde loods heeft een netto begane grondoppervlak van bijna 160 vierkante meter.
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Via een vlizotrap bereikt u een ruime zolderverdieping (ca. 45 m²)
met nog veel bergruimte.
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In de loods is een verblijfsruimte met een nieuwe keuken en aangrenzend sanitair (nieuw).
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Maakt u een afspraak om de loods te bekijken?

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van bedrijven, zoals die onder de categorieën 1 en 2
zijn genoemd in Bijlage 2 Bedrijvenlijst, en naar de aard en invloed op de omgeving daarmee vergelijkbare bedrijven, niet zijnde geluidzoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
een verkooppunt van motorbrandstoffen zonder lpg, inclusief een overkapping, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van kantoren;
een brandweerkazerne, ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne';
maatschappelijke voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
met daaraan ondergeschikt:
woonhuizen dan wel inpandige woningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een beroeps- of
bedrijfsactiviteit aan huis, mantelzorg en/of logies met ontbijt;
bijbehorende bouwwerken bij een woning;
vrijstaande bijbehorende bouwwerken in de vorm van een recreatief opstal, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatief opstal';
kleinschalige duurzame energiewinning;
wegen en paden;
water;
met de daarbijbehorende:
tuinen, erven en terreinen;
parkeervoorzieningen;
andere bouwwerken.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen
De bouwregels van lid 4.2.2, 4.2.3 en 4.2.4 zijn tevens van toepassing voor gebruik dat is toegelaten na afwijking van de regels van dit plan.
4.2.2 Bouwwerken genoemd in lid 4.1 onder a, b, c, d, e en f
Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder a, b, c, d, e en f genoemde bouwwerken gelden de volgende regels:
per bestemmingsvlak mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van het ter plaatse gevestigde bedrijf
worden gebouwd;
de bouwwerken zullen binnen de bouwvlakken worden gebouwd, met uitzondering van een overkapping
ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen;
het aantal woonhuizen/inpandige woningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen;

de oppervlakte van een woonhuis of een op de begane grond gevestigde inpandige woning zal ten hoogste
120 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de oppervlakte van
het woonhuis of de op de begane grond gevestigde inpandige woning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;
de goothoogte en de bouwhoogte van de gebouwen en overkappingen zullen ten hoogste de ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogtes bedragen, tenzij de bestaande goothoogte en/of bouwhoogte meer bedraagt, in welk geval de goothoogte
en/of de bouwhoogte ten hoogste de bestaande goothoogte en/of bouwhoogte zal bedragen;
de bouwhoogte van een overkapping, ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg", zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
de dakhelling van de gebouwen en overkappingen zal niet minder respectievelijk meer bedragen dan ter
plaatse van de aanduiding 'minimum dakhelling (graden), maximum dakhelling (graden)' aangegeven,
tenzij de bestaande dakhelling minder en/of meer bedraagt, in welk geval de dakhelling niet minder
en/of niet meer dan de bestaande dakhelling zal bedragen, waarbij:
ter plaatse van de aanduiding "plat dak" de bedrijfsgebouwen en overkappingen mogen worden
voorzien van een plat dak.
4.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij een woonhuis of inpandige woning
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
vrijstaande bijbehorende bouwwerken, in de vorm van een recreatief opstal, zullen uitsluitend worden
gebouwd ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - recreatief opstal";
de bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
woonhuis dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de afstand ten minste de bestaande afstand zal bedragen;
de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken zal per woonhuis of inpandige woning ten
hoogste 80 m² bedragen, exclusief de oppervlakte genoemd in 4.2.3 onder d, tenzij de bestaande
oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande
gezamenlijke oppervlakte zal bedragen;
de oppervlakte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk in de vorm van een recreatief opstal zal ten
hoogste 70 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;
de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken zal per woonhuis of inpandige woning ten
hoogste 50% van het achtererf bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk
geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;
de oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste de oppervlakte van het woonhuis bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de oppervlakte ten hoogste de
bestaande oppervlakte zal bedragen;
de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste de bouwhoogte van de eerste
verdiepingsvloer plus 0,25 m van het woonhuis bedragen;

de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, in welk geval de goothoogte ten hoogste de bestaande goothoogte zal bedragen;
de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 60° bedragen, tenzij de bestaande dakhelling meer bedraagt, in welk geval de dakhelling niet meer dan de bestaande dakhelling zal bedragen;
de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 6,00 m bedragen en ten minste 0,50 m
lager zijn dan de bouwhoogte van het woonhuis, tenzij de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, in
welk geval de bouwhoogte ten hoogste de bestaande bouwhoogte zal bedragen;
per woonhuis of inpandige woning zullen ten hoogste twee vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden
gebouwd, exclusief recreatieve opstallen.
4.2.4 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
(de) woonhuis(zen) of een (de) bedrijfsgebouw(en) of het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal
bedragen;
de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
er zullen geen andere bouwwerken in de vorm van windturbines worden gebouwd.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
het bepaalde in artikel 4.2.2 onder g in die zin dat de dakhelling van gebouwen en/of overkappingen
wordt verlaagd en/of wordt verhoogd, mits:
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden;
het bepaalde in artikel 4.2.4 onder b in die zin dat de bouwhoogte van andere bouwwerken wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m, mits:
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden.

4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Toegestaan gebruik

In overeenstemming met deze bestemming is:
het ondergeschikt gebruik van gedeelten van het woonhuis, de woning en/of de bijbehorende bouwwerken voor de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt ten hoogste 80 m²;

het woonhuis worden aangebracht;
het ondergeschikt gebruik van gedeelten van een woonhuis en/of een inpandige woning voor logies met
ontbijt, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
er worden ten hoogste 6 slaapplaatsen in maximaal drie slaapkamers ingericht;
het gebruik van de gronden en bouwwerken voor productiegebonden detailhandel tot ten hoogste 10%
van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen per bedrijf met een maximum van 80 m²;
het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor recreatieve bewoning in een recreatieve opstal, ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatief opstal'.
4.4.2 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven die niet zijn genoemd in 4.1;
het gebruik van de gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan logies met
ontbijt;
het splitsen van een woonhuis of inpandige woning in meer dan één woning;
het gebruik van bedrijfsgebouwen en vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
het gebruik van gronden en bouwwerken voor het stallen van auto's, boten, caravans en strandhuisjes;
het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen;
het storten van puin en afvalstoffen;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
het bepaalde in lid 4.4.2 onder d in die zin dat de bedrijfsgebouwen worden gebruikt voor het inrichten
van ruimten ten behoeve van de huisvesting van tijdelijk personeel van het ter plaatse gevestigde
bedrijf, mits:
er alleen sprake is van huisvesting voor eigen tijdelijk personeel dat over een arbeidscontract
voor een periode korter dan een jaar beschikt en geen hoofdverblijf op Texel heeft;
de verblijfseenheden binnen de gebouwen gerealiseerd worden;
de huisvesting naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten
blijft en een rechtstreekse relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten;
er sprake is van een centrale entree en een eigen keukenvoorziening. Indien dat vanwege de
bouwkundige bestaande situatie onmogelijk is, dienen in elk geval zodanig voorzieningen
getroffen te worden dat qua uiterlijke vertoning sprake is van bij elkaar horende verblijfseenheden;
de capaciteit in de verblijven ten hoogste 20 personen bedraagt;

de gezamenlijke oppervlakte in gebruik voor de huisvesting ten hoogste 260 m² bedraagt, met
een maximum van 13 m² per persoon;
er binnen het bestemmingsvlak sprake is van een woonhuis of inpandige woning;
er geen sprake is van onevenredige schade voor de omliggende bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden;
het bepaalde in lid 4.4.2 onder d in die zin dat vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebruikt
als tijdelijk zelfstandige woonruimte ten behoeve van mantelzorg, mits:
de dringende sociale, verzorgings- of sociaal medische redenen worden aangetoond door een
deskundig arts of een medisch specialist;
de afstand van het vrijstaande bijbehorende bouwwerk tot het woonhuis ten hoogste 20,00 m
bedraagt, tenzij de feitelijke situatie op het achtererf dit niet toelaat en het woongenot,
de ontwikkelingsmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden niet
worden beperkt, in welk geval de afstand van het vrijstaande bijbehorende bouwwerk tot
het woonhuis ten hoogste 50,00 m bedraagt;
in geval de noodzaak voor de tijdelijk zelfstandige woonruimte niet meer aanwezig is, het vrijstaande bijbehorende bouwwerk binnen drie maanden na beëindiging van de bewoning weer
ongeschikt wordt gemaakt voor bewoning.

4.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
een bouwvlak wordt verschoven en/of qua vorm wordt aangepast, mits:
de oppervlakte van het bouwvlak niet wordt vergroot;
de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere waarde;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden;
de bestemming 'Bedrijf', met inbegrip van de bouwvlakken, wordt gewijzigd in de bestemming 'Maatschappelijk', mits:
na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 14 van overeenkomstige toepassing zijn;
de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
er geen sprake is van onevenredige schade voor de omliggende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van
de omliggende gronden;

de bestemming 'Bedrijf', met inbegrip van de bouwvlakken, wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen - Aaneengebouwd', 'Wonen - Gestapeld', 'Wonen - Lint' 'Wonen - Twee-aaneen' of 'Wonen - Vrijstaand', mits:
na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 26, 28, 29, 30 of 31 van overeenkomstige
toepassing zijn;
er geen sprake is van onevenredige schade voor de omliggende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
de voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd tot er een gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij het woonhuis resteert van ten hoogste 80 m²;
de woonfunctie ondergebracht wordt in het voormalige woonhuis of de inpandige woning, waarbij ook vervangende nieuwbouw mogelijk is;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van
de omliggende gronden.

