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Lijst van wijzigingen bestemmingsplan 
‘Molenhoekpassage’ 

 
 
(Bijlage bij Raadsvoorstel / -besluit van de gemeente ’s-Hertogenbosch van 9 september 2014 

reg.nr. 3797124 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Molenhoekpassage’) 
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Ambtshalve wijzigingen 
 
 
Bijlagen bij toelichting 
1. Geactualiseerd zijn bijlage 2 Parkeerbalans, bijlage 3 Parkeerbalans vervolg en bijlage 11 

Bomeneffectanalyse. Als gevolg van het samenvoegen van bijlage 4 en 5 tot de nieuwe bijlage 4 
zijn de daarop volgende bijlagen hernummerd. 

 
 
Regels 
1. In artikel 3, lid 3.4.1 is na ‘3.2.1’ het woord ‘Algemeen’ vervallen. 
2. In artikel 4, lid 4.4.1 is na ‘4.2.1’ het woord ‘Algemeen’ vervallen. 
3. In artikel 7, lid 7.1, sub f zijn winkelwagenstallingen toegevoegd. 
4. Artikel 7, lid 7.2.1 is als volgt aangepast: 
 

Ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' is een overkapping en/of luifel ten 
behoeve van de naastgelegen bestemmingen 'Centrum' en 'Gemengd' toegestaan. Tevens is 
toegestaan een winkelwagenstalling al dan niet geïntegreerd / gecombineerd met een 
overkapping / luifel. 

 
 
5. Toegevoegd is een nieuw artikel 7, lid 7.2.3. De daarop volgende leden zijn hernummerd. Lid 

7.2.3 luidt als volgt: 
 

7.2.3  Winkelwagenstallingen 
Binnen deze bestemming mogen winkelwagenstallingen ten behoeve van de naastgelegen 
bestemmingen 'Centrum' en 'Gemengd' worden gebouwd. 

 
 
6. Toegevoegd is een nieuw artikel 7, lid 7.2.5, luidende: 
 

7.2.5  Overkappingen / luifels 
Binnen deze bestemming mogen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' 
overkappingen en/of luifels ten behoeve van de naastgelegen bestemmingen 'Centrum' en 
'Gemengd' worden gebouwd. 

 
 
7. Artikel 8, lid 8.2.2, sub g is als volgt aangepast: 
 

g. Ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding vrij of twee-aaneen' mogen de afstanden van 
hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen niet minder bedragen dan: 
1. voor vrijstaande woningen: aan één zijde 2 meter en aan de andere zijde 3 meter; 
2. voor twee-aaneengebouwde woningen: aan één zijde 3 meter. 

 
 
Verbeelding 
1. Het vlak van de 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' aan de westzijde van het 

bestemmingsvlak ‘Gemengd’ is verkleind. 
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Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen 
 
 
Toelichting 
1. Toegevoegd is de nieuwe subparagraaf 4.2.2 Bevoorradingsroutes. 
2. Aangepast is paragraaf 5.2 Geluid. 
3. Toegevoegd is de nieuwe subparagraaf 7.2.2.4 Artikel 6 Verkeer. Deze subparagraaf bevat een 

toelichtende beschrijving van de bestemming ‘Verkeer’. De daarop volgende subparagrafen zijn 
hernummerd. 

4. In de hernummerde subparagraaf 7.2.2.5 Artikel 7 Verkeer – Verblijfsgebied zijn de woorden  
‘wegen’ en ‘straten’ vervallen. 

 
 
Bijlagen bij toelichting 
1. Geactualiseerd zijn bijlage 4 Verkeersintensiteiten, bijlage 5 Verkeersgeneratie 

Molenhoekpassage en bijlage 9 Akoestisch onderzoek. Doordat bijlagen 4 en 5 zijn 
samengevoegd (ten behoeve van de leesbaarheid) zijn de daarop volgende bijlagen hernummerd. 

 
 
Regels 
1. In de regels is als nieuw artikel 6 toegevoegd de bestemming ‘Verkeer’. De daarop volgende 

artikelen zijn hernummerd. Artikel 6 Verkeer luidt als volgt: 
 

Artikel 6  Verkeer 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. aanliggende, aansluitende en/of kruisende lokale wegen, fietspaden en hiermee verband 
houdende waterstaatkundige en verkeerskundige werken; 

b. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen zoals groenvoorzieningen, 
bushaltes/abri's, parkeervoorzieningen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen, bijbehorende 
verhardingen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen 
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd 
met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. de maximale oppervlakte van een gebouw bedraagt 20 m²; 
b. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter. 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze 
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 meter bedragen, 
gemeten vanaf de rijbaan; 

b. kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van geleiding, beveiliging en regeling van het 
verkeer mogen maximaal 15 meter hoog zijn, gemeten vanaf de rijbaan; 

c. lichtmasten mogen maximaal 18 meter hoog zijn, gemeten vanaf de rijbaan. 

6.3  Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
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b. de verkeersveiligheid; 
c. de milieusituatie; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

6.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende 

bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze 
strijdig met deze bestemming. 

b. Van strijdig gebruik is in ieder geval sprake indien de gronden die zijn bestemd als 'Verkeer ' 
niet worden ingericht of gebruikt conform de bij regels van dit bestemmingsplan in bijlage 3 
'Minimum aantal parkeerplaatsen', gevoegde inrichtingstekening. 

6.5  Afwijken van de gebruiksregels 
Het bevoegd gezag wijkt met een omgevingsvergunning af van het bepaalde onder 6.4 sub a, 
indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, 
welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

 
 
2. In artikel 7, lid 7.1, sub d is het woord ‘verkeer’ vervangen door ‘bestemmingsverkeer’. 
3. In artikel 7, lid 7.1, sub e zijn de woorden ‘wegen’ en ‘straten’ vervallen. 
4. Artikel 7, lid 7.5 Specifieke gebruiksregels is vervangen. De nieuwe tekst luidt als volgt: 
 

7.5  Specifieke gebruiksregels 
a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende 

bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze 
strijdig met deze bestemming. 

b. Van strijdig gebruik is in ieder geval sprake indien de gronden die zijn bestemd als 'Verkeer - 
Verblijfsgebied' niet worden ingericht of gebruikt conform de bij regels van dit 
bestemmingsplan in bijlagen 2 'Bomenplan', 3 'Minimum aantal parkeerplaatsen' en 4 
'Winkelwagenstalling nieuwe supermarkt', gevoegde inrichtingstekeningen;  

c. Van strijdig gebruik is in ieder geval sprake indien er geen maatregelen worden getroffen om 
te voldoen aan de geluidsnormen ten aanzien van de winkelwagens van de supermarkt zoals 
aangegeven in het akoestisch onderzoek (bijlage 9 bij de toelichting). De maatregelen zijn het 
toepassen van een overkapping voor de winkelwagens, een gladde ondergrond en stille 
winkelwagens. Andere maatregelen zijn mogelijk mits dit door een akoestisch onderzoek 
wordt aangetoond. 

 
 
Bijlagen bij regels 
1. Toegevoegd is de inrichtingstekening betreffende het bomenplan ten westen van de bestemming 

‘Gemengd’. De inrichtingstekening hoort bij de bestemming ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ (bijlage 2 bij 
de regels). 

2.  Toegevoegd is de inrichtingstekening betreffende het minimum aantal parkeerplaatsen. De 
inrichtingstekening hoort bij de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ (bijlage 3 bij 
de regels). 

3. Toegevoegd is de inrichtingstekening met de winkelwagenstalling voor de nieuwe supermarkt. De 
inrichtingstekening hoort bij de bestemming ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ (bijlage 4 bij de regels). 

 
 
Verbeelding 
1. Het plangebied is aan de oostzijde vergroot met de bestemming ‘Verkeer’ in de Slauerhoffstraat. 
2. In de bestemming ‘Gemengd’ zijn de maximale bouwhoogtes aangepast naar respectievelijk 

4,75 meter en 11,5 meter. 
 


