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Bestemmingsplan Brink - Westerstraat, Ruinen

Hoofdstuk 1
Artikel 1

NL.IMRO.1690.BP00426.0401

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1
plan:
het bestemmingsplan ' Hoek Brink - Westerstraat, Ruinen’ met identificatienummer
NL.IMRO.1690.BP00426.0401 van de gemeente De Wolden;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en de daarbij behorende
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
bedrijfsvloeroppervlakte:
de totale 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;
1.7
bedrijf:
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken,
opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten,
aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;
1.8
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.9
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.10 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;
1.11 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
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1.12 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.13 bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;
1.14 bouwstrook:
het maatvoeringsvlak op het bouwperceel dat grenst aan de voorgevelbouwgrens;
1.15 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.16 bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
1.17 brutovloeroppervlakte:
het oppervlak gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingswanden,
die de desbetreffende ruimte of groep van ruimtes omhullen;
1.18 dak:
elke bovenbeëindiging van een gebouw;
1.19 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of
leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
Onder detailhandel vallen geen afhaalzaken en maaltijdbezorgdiensten;
1.20 detailhandel in volumineuze goederen (perifere detailhandel):
detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft
voor de uitstalling, in de vorm van detailhandel in auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen,
grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en naar de aard daarmee gelijk te stellen artikelen;
1.21 dienstverlening:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek rechtstreeks te woord wordt gestaan en
geholpen, waaronder een belwinkel en internetcafé;
1.22 e-commerce:
vorm van bedrijfsvoering waarbij het bedrijf uitsluitend goederen aan particulieren verhandelt door
middel van contact met die particulieren dat uitsluitend verloopt via post, fax, telefoon, e-mail of
internet waardoor geen handelswaren op het bedrijf worden aangeprezen en waarbij het
bedrijfspand geen uitstraling heeft van een winkelpand, de goederen niet uitstalt ten verkoop, en
daarmee een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met magazijn c.q. opslag van
goederen ten behoeve van de op grond van de bestemming toegelaten bedrijven, met dien
verstande dat goederen wel en slechts ter plekke kunnen worden afgehaald;
1.23 erf:
de door kadastrale grenzen dan wel door herkenbare andere perceelsbegrenzing afgebakende
gronden, die direct zijn gelegen bij een gebouw met een zelfde bestemming;

Vastgesteld 20 december 2018

pagina 2

Bestemmingsplan Brink - Westerstraat, Ruinen

NL.IMRO.1690.BP00426.0401

1.24 erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen
van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een
seksautomatenhal;
1.25 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.26 gebruik:
het gebruiken, doen gebruiken en/of laten gebruiken;
1.27 hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op
het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
1.28 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, een en ander al dan niet in combinatie
met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
1.29 horecabedrijf categorie 1:
een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag bereiden en
verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers
van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een
automatiek, broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, petit-restaurant,
snackbar, snack-kiosk, tearoom, traiteur, en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee
gelijk te stellen horecabedrijf.
1.30 horecabedrijf categorie 2:
een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, dat is
gericht op het bereiden en verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een bar,
(grand)café, eetcafé, restaurant, café-restaurant en/of naar aard en de invloed op de omgeving
daarmee gelijk te stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie met logiesverstrekking of een
zalencentrum.
1.31 horecabedrijf categorie 3:
een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van nachtverblijf met
als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden of dranken voor gebruik ter plaatse. Daaronder
wordt begrepen: hotel, pension en overige logiesverstrekking.
1.32 horecabedrijf categorie 4:
een horecabedrijf dat is gericht op het ‘s avonds en/of ‘s nachts verstrekken van (alcoholische)
dranken en waar tevens gelegenheid wordt geboden tot dansen of vergelijkbaar vermaak, zoals een
bar-/dancing, discotheek, nachtclub en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee
gelijk te stellen horecabedrijf.
1.33 huishouden:
een alleenstaande, dan wel twee of meer personen, die een duurzame gemeenschappelijke
huishouding voeren of willen voeren;
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1.34 kantoor:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;
1.35 logiesverstrekking
het tegen betaling bieden van overnachting;
1.36 maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, (sociaal-)medische, (sociaal-)culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen,
voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie - met uitzondering van voorzieningen
ten behoeve van gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren - en
voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en
horeca ten dienste van deze voorzieningen;
1.37 omgevingsvergunning:
vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo);
1.38 openbare ruimte:
rijwegen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen;
1.39 overig bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de
aarde is verbonden;
1.40 overkapping:
een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met
wanden is omgeven (hieronder mede begrepen carports). Een overkapping is geen overig bouwwerk;
1.41 pand:
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die
direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;
1.42 peil:
a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien in het water wordt gebouwd:
1. het Normaal Amsterdams Peil;
1.43 perifere detailhandel:
detailhandel volgens een formule die vanwege de aard en/of omvang van de gevoerde artikelen een
groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans,
tuininrichtingsartikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede woninginrichtingartikelen,
waaronder meubelen;
1.44 prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen
vergoeding;
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1.45 prostitutiebedrijf;
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht. Onder een prostitutiebedrijf worden in elk geval
verstaan: een erotische massagesalon, een sekstheater, een bordeel of een parenclub, of een naar de
aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.46 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 erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting worden in elk geval verstaan: een
prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische-massagesalon, een seksbioscoop,
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.47 supermarkt:
een gebouw of een ruimte in een gebouw, dat door zijn inrichting kennelijk bedoeld is voor
detailhandel in een grote verscheidenheid aan levensmiddelen door middel van zelfbediening;
1.48 woning:
een complex van ruimten, als een zelfstandig gedeelte van een gebouw, uitsluitend bedoeld voor de
huisvesting van één afzonderlijk huishouden, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden
beroep of bedrijf.
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Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met
uitzondering van ondergeschikte bouwwerken zoals schoorstenen, antennes, ventilatiekappen,
liftkokers, lichtkoepels en daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.2
de 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;
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 van dakkapellen;
2.4
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. Overstekken van daken, dieper dan 40 cm, worden meegerekend bij de oppervlakte van
bouwwerken;
Bij de toepassing van het bepaalde over het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken
worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen,
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende
daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens, dan wel de rooilijn met
niet meer dan 1 m wordt overschreden
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Bestemmingsregels

Centrum

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, met uitzondering van perifere detailhandel en supermarkten, uitsluitend op de
begane grond;
b. horecabedrijf categorie 1 t/m 3, uitsluitend op de begane grond;
c. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
d. dienstverlenende bedrijven en kantoren, uitsluitend op de begane grond;
e. wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep, zoals bepaald
in artikel 3.5 lid a en d.
f. ondergeschikte nutsvoorzieningen;
g. parkeervoorzieningen;
met de daarbij behorende:
h. hoofdgebouwen;
i. bijbehorende bouwwerken;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
k. wegen en paden;
l. groenvoorzieningen en water;
m. tuinen, erven en terreinen;
n. terrassen.
3.2

Bouwregels

3.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. het aantal woningen bedraagt maximaal 12 stuks;
c. de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal zoals ter plaatse van de aanduiding 'maximum
goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
3.2.2 bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’;
b. een overkapping mag niet voor de voorgevel van een hoofdgebouw worden gebouwd;
c. de oppervlakte van een overkapping mag niet meer dan 30 m² bedragen.
d. de goothoogte van een aan-, uitbouw of bijgebouw zal ten hoogste 3 m bedragen;
e. de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3,25 m bedragen;
f. de dakhelling van een aan-, uitbouw of bijgebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
3.2.2 Bouwwerk en, geen gebouwen zijnde en geen overk appingen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2 m;
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b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, zal ten
hoogste 2,5 m bedragen.
3.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige
aantasting van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de milieusituatie;
f. de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
g. cultuurhistorische waarden;
nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
3.4

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
• het bebouwingsbeeld;
• de woonsituatie;
• de verkeersveiligheid;
• de sociale veiligheid;
• de milieusituatie;
• de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
• de cultuurhistorische waarden;
Bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. lid 3.2.1 onder a en toestaan dat een hoofdgebouw buiten het bouwvlak wordt gebouwd tot
maximaal 25 m²;
b. lid 3.2.1 onder b en toestaan dat het aantal woningen mag worden vergroot mits voldaan wordt
aan het gemeentelijk en provinciaal volkshuisvestingsbeleid;
c. lid 3.2.2 onder f en toestaan dat de dakhelling van aan- en uitbouwen en bijgebouwen wordt
verhoogd tot 80°.
3.5
Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:
a. het gebruik van woonhuizen ten behoeve van in combinatie met een aan-huis-verbonden beroep
anders dan het gebruik van de gronden en bouwwerken in combinatie met een aan-huisverbonden-beroep dan wel kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten voorzover voldaan wordt aan
de volgende voorwaarden:
1. de woonfunctie als overwegende functie gehandhaafd blijft.
2. de te gebruiken oppervlakte ten behoeve van de uitoefening van het beroep/bedrijf aan huis
niet meer bedraagt dan 20 m2.
3. het alleen uitoefening van individueel kantoor voor bedrijvigheid die elders wordt
uitgeoefend, individuele praktijk voor zakelijke dienstverlening of individueel advies- en/of
ontwerpbureau, betreft.
4. de activiteit in of gebruik van de woning niet leidt tot onevenredige publieksaantrekkende
werking.
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b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan-huisverbonden beroep;
c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
d. het wonen op de begane grond ter hoogte van de aanduiding ‘wonen uitgesloten’.
3.6
Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
• het bebouwingsbeeld;
• de woonsituatie;
• de verkeersveiligheid;
• de sociale veiligheid;
• de milieusituatie;
• de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
• de cultuurhistorische waarden;
bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 en toestaan dat de gronden en
bouwwerken worden gebruikt voor:
a. andere bedrijven, mits het bedrijf naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen is
met of van minder invloed is dan het bestaande bedrijf, een en ander met uitzondering van
geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
b. horecabedrijf categorie 4.
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Algemene regels

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 5

Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt in elk geval wordt begrepen:
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
b. het gebruik van de gronden als standplaats voor stacaravans;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een
seksinrichting/prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de 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;
e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen.

Artikel 6

Algemene afwijkingsregels

6.1 Afwijken
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die
maten, afmetingen en percentages voor zover dit gelet op het gebruik en/of de constructie
noodzakelijk is;
b. de bestemmingsregels teneinde het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van
wegen onderling in geringe mate aan te passen, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit
daartoe aanleiding geven;
c. de bestemmingsregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het
terrein, mits de structuur van het gebied niet wezenlijk wordt aangetast, de belangen van
derden in redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking gewenst en noodzakelijk wordt
geacht;
d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
opdat de bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;
e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
opdat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt
vergroot tot niet meer dan 40 m;
f. de eis dat bij een aanvraag van een omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of
stallingsruimte moet worden gerealiseerd indien op andere wijze in de nodige parkeer- en/of
stallingsruimte wordt voorzien;
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6.2 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend indien hierdoor geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid; d. de sociale veiligheid; e. de milieusituatie;
d. de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
e. de cultuurhistorische waarden.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 7 Overgangsrecht
7.1 Overgangsrecht bouwwerken
1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan aanwezig of in uitvoering is,
dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt
van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
1. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
2. Het eerste lid 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 beheersverordening, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van die beheersverordening.
7.2 Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
dit plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met dit plan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.
4. Het eerste lid 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 8 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van de Bestemmingsplan Hoek Brink – Westerstraat,
Ruinen’.
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