Bijlage 1 Erfbebouwingsregeling
(voor o.a. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen behorend bij de woning)
1.

2.

3.

4.

Erfbebouwing op het zij- en achtererf is toegestaan buiten het aanduidingsvlak van
de woning indien:
a.
50% van het zijerf en 50% van het achtererf onbebouwd blijft waarbij de
oppervlakte van de erfbebouwing maximaal 50 m² mag bedragen.
b.
aan de achterzijde van de woning, vanaf de grens van het aanduidingsvlak
of, indien die niet aanwezig is, vanaf de oorspronkelijke achtergevel van de
woning, een aan- of uitbouw gerealiseerd wordt met een maximale diepte
van 3,00 meter.
c.
de hoogte van de aan- of uitbouw niet meer bedraagt dan de hoogte van de
aangrenzende bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw, vermeerderd
met 0,25 meter tot een maximum hoogte van 3,00 meter.
d.
de zijaanbouw en/of zijuitbouw op het zijerf tot een breedte van 3 meter is
toegestaan op tenminste 1 meter achter het verlengde van de voorgevellijn.
Erkers of vooruitbouwen op het voorerf zijn toegestaan buiten het aanduidingsvlak
indien:
a.
de breedte van een erker of vooruitbouw niet meer bedraagt dan 2/3 van de
breedte van de voorgevel;
b.
de diepte van een erker of vooruitbouw niet meer bedraagt dan 40% van de
breedte van de erker of vooruitbouw;
c.
de afstand van een erker of vooruitbouw tot aan de perceelsgrens die ligt
aan de voorzijde van het perceel minimaal 3,00 meter bedraagt;
d.
de hoogte van een erker of vooruitbouw maximaal 3,00 meter bedraagt;
e.
er slechts één erker of vooruitbouw per woning is toegestaan.
Luifels zijn toegestaan indien:
a.
deze wordt aangebracht boven de voordeur en voor een deel aan weerszijden daarvan;
b.
de breedte maximaal 2,00 meter bedraagt;
c.
de diepte maximaal 1,00 meter bedraagt;
d.
de hoogte van de luifel gelijk is aan de hoogte van de erker of vooruitbouw.
Wanneer er geen erker of vooruitbouw aanwezig is dan mag de hoogte van
de luifel maximaal 0,50 meter boven de gevelopening van de voordeur liggen.
Op het voorerf zijn andere bouwwerken dan erkers, vooruitbouwen, luifels en perceelsafscheidingen niet toegestaan .

