
Planvergelijking recreatieve bestemming 

 

Hieronder vindt u de planvergelijking tussen het bestemmingsplan Duynpark Zwanenwater en het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe. In de 

tabel is de opbouw van de planregels gevolgd om de verschillen tussen beide plannen te duiden. Alleen de verschillen zijn benoemd en niet de 

overeenkomsten.  

 

                     bestemmingsplan Duynpark Zwanenwater       en   bestemmingsplan Buitengebied Zijpe 

Recreatie – Verblijfsrecreatie Recreatie – Verblijfsrecreatie 2 

Bouwregels recreatiewoningen Bouwregels recreatiewoningen 

Bouwhoogte maximaal 6,5 meter (geen goothoogte bepaald) Goothoogte 3 meter, bouwhoogte 6,5 meter 

Oppervlakte inclusief bijgebouwen maximaal 100 m2 Oppervlakte inclusief bijgebouwen maximaal 70 m2, dan wel oppervlakte 
van niet meer dan 1/3 van het bij de recreatiewoning behorende 
bouwperceel tot een maximum van 100 m² 

Bouwregels gemeenschappelijke voorzieningen ( = centrale voorzieningen) Bouwregels centrale voorzieningen 

Bouwhoogte maximaal 6 meter (geen goothoogte bepaald) Goothoogte 5 meter, bouwhoogte 6 meter 

Bouwregels bedrijfswoning Bouwregels bedrijfswoning 

Bouwhoogte maximaal 8 meter dan wel bestaande hoogte (geen 
goothoogte bepaald) 

Goothoogte 4 meter, bouwhoogte 8 meter, dan wel bestaande goot- en 
bouwhoogte 

Bouwregels bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning Bouwregels bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning 

Bouwhoogte maximaal 6 meter (geen goothoogte bepaald) Goothoogte 3 meter, bouwhoogte 6 meter, dan wel bestaande goot- en 
bouwhoogte 

Bouwregels vaste kampeermiddelen Bouwregels vaste kampeermiddelen 

Geen onderscheid tussen permanente en niet-permanente standplaatsen Vaste kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan op een permanente 
standplaats of gedurende het kampeerseizoen op een niet-permanente 
standplaats 

Afwijken van de bouwregels Afwijken van de bouwregels 

Afwijken voor vergroten oppervlakte vaste kampeermiddelen tot 90m2 Afwijken voor vergroten oppervlakte vaste kampeermiddelen met 20% 



(max. 90 m2 mogelijk) 

Afwijken voor oprekken hoogte vaste kampeermiddelen naar 6 meter Afwijken voor oprekken bouwhoogte vaste kampeermiddelen met 20% 
(max. 4.2 meter mogelijk) 

Nadere eisen Nadere eisen 

Geen nadere eisen opgenomen Wel mogelijkheid tot nadere eisen opgenomen, t.a.v. plaats en afmeting van 
bebouwing 

Specifieke gebruiksregels Specifieke gebruiksregels 

Parkeernorm opgenomen in specifieke gebruiksregels (minimaal 1,1 
parkeerplaats per standplaats en minimaal 2 parkeerplaatsen per 
recreatiewoning) 

Parkeernorm opgenomen in specifieke gebruiksregels (minimaal 1,1 
parkeerplaats per standplaats, niet benoemd voor recreatiewoningen)  

Geen onderscheid in permanente en niet-permanente standplaatsen Onderscheid in permanente en niet-permanente standplaatsen 

Geen netto standplaatsgrootte vastgelegd Netto standplaatsgrootte van minimaal 100 m2 

Specifieke gebruiksregel detailhandel niet opgenomen. het gebruiken of laten gebruiken van bouwwerken of gronden voor 
detailhandel, met uitzondering van ondersteunende detailhandel in centrale 
voorzieningen, voor zover dit ondergeschikt is aan de totale 
bedrijfsuitoefening 

Afwijken van de gebruiksregels Afwijken van de gebruiksregels 

Afwijken voor toestaan meer standplaatsen tot maximaal 110% van het 
aangegeven aantal 

Niet opgenomen. Wel een wijzigingsbevoegdheid die uitwisseling tussen 
permanente en niet-permanente standplaatsen mogelijk maakt. In plan 
Duynpark is dit niet opgenomen, omdat er geen onderscheid in permanente 
en niet-permanente standplaatsen is gemaakt.  

Aanduiding ‘karakteristiek’ Aanduiding ‘karakteristiek’ 

Aanduiding niet meer opgenomen De stolpboerderijen hadden een aanduiding ‘karakteristiek’, wat 
beperkingen met zich meebrengt ten aanzien van de bouwmogelijkheden 
(bijv. dat de hoofdvorm behouden moet blijven). 

 

 


