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Hoofdstuk 1

Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan

Het bestemmingsplan Transformatorstation Meeden met identificatienummer
NL.IMRO.1952.bpmee380kVstation-on01 van de gemeente Midden-Groningen.
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

belemmeringenstrook

Een strook grond ter plaatse van en aan weerszijden van de gasleiding die dient om de veiligheid
en het ongestoord functioneren van de gasleiding te kunnen garanderen.
1.6

bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.
1.7

bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.8

bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of overkapping.
1.9

bliksempiek

Constructie die voorkomt dat gevoelige onderdelen op het transformatorstation geraakt
worden door de bliksem.
1.10

bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van
een bouwwerk.
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1.11

bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.12

bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
1.13

gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
1.14

geluidzoneringsplichtige inrichting

Een inrichting, waarbij ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een
bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld.
1.15

normaal beheer en/of normaal onderhoud

Het beheer en/of het onderhoud, dat gelet op de bestemming, regelmatig noodzakelijk is voor een
goed beheer en een goed gebruik van de gronden en van de bouwwerken die tot de betreffende
bestemming behoren.
1.16

overig bouwwerk

Een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde.
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen zoals schoorstenen, antennes en
naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.2

de oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Agrarisch

De regels van de bestemming 'Agrarisch' van het bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Menterwolde (thans gemeente Midden-Groningen), vastgesteld door de gemeenteraad
van Menterwolde op 14-11-2013, met identificatienummer NL.IMRO.1987.01BPBuiten2013-0401
zijn van toepassing.
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Artikel 4
4.1

Bedrijf - Transformatie- en verdeelstation

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Transformatie- en verdeelstation' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Een transformatie- en verdeelstation, niet zijnde een geluidzoneringsplichtige inrichting;
b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - landschappelijke inpassing' voor
natuur en landinrichting ten behoeve van landschappelijke inpassing en natuurcompensatie,
zoals vastgelegd in het inrichtingsplan in Bijlage 1;
met de daarbijbehorende:
c. terreinen;
d. wegen en paden;
4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. er mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van het in 4.1 genoemde
transformatie- en verdeelstation worden gebouwd;
b. gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak;
c. de bouwhoogte van een gebouw of overkapping bedraagt ten hoogste de op de verbeelding
aangegeven maximale bouwhoogte.
4.2.2

Overige bouwwerken

Voor het bouwen van de overige bouwwerken gelden de volgende regels:
a. overige bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak.
b. ter plaatse van de specfieke bouwaanduiding 1:
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt niet meer dan 15m;
2. de bouwhoogte van bliksempieken bedraagt niet meer dan 18m;
3. mogen bestaande hoogspanningsmasten worden gehandhaafd en vernieuwd met een
maximale hoogte van 16m.
c. ter plaatse van specifieke bouwaanduding 2:
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt niet meer dan 15m;
2. de bouwhoogte van bliksempieken bedraagt niet meer dan 20m;
3. mogen bestaande hoogspanningsmasten worden gehandhaafd en vernieuwd met een
maximale hoogte van 18,5m.
d. ter plaate van de specifieke bouwaanduiding 3:
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt niet meer dan 30m;
2. de bouwhoogte van bliksempieken bedraagt niet meer dan 30m.
4.3

Specifieke gebruiksregels

Gebouwen en overkappingen, niet zijnde bestaande gebouwen en overkappingen, ter plaatse van
de specifieke bouwaanduiding 3, mogen niet gebruikt worden zonder aanleg en instandhouding
van de hoofdonderdelen die zijn opgenomen in het inrichtingsplan in Bijlage 1, met dien verstande
dat de aanleg hiervan plaats vindt binnen één jaar na ingebruikname van de gebouwen en
overkappingen, niet zijnde bestaande gebouwen en overkappingen.
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4.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
4.4.1

Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist:
a. het planten en/of rooien van afschermende beplanting en houtgewas;
4.4.2

Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
4.4.3

Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning zoals genoemd onder 4.4.1 kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke inpassing in de omgeving.
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Artikel 5
5.1

Leiding - Gas

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden, zijn behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk
gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstroken.
De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere
andere bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt.
5.2

Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt dat op of in de in 5.1 bedoelde
gronden uitsluitend overige bouwwerken ten dienste van de leiding(en) mogen worden gebouwd.
Gebouwen zijn niet toegestaan.
5.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2 voor het bouwen
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken
leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare
objecten worden toegelaten.
5.4

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen t.b.v. van inspectie
en onderhoud van de gastransportleiding.
5.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
5.5.1

Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist:
a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander
straatmeubilair;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
5.5.2

Uitzonderingen

Het bepaalde in 5.5.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
b. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of
ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergronds netten;
d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
5.5.3

Toetsingscriteria

a. een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.5.1 kan worden verleend indien de betreffende
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werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden;
b. alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in 5.5.1
wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door
de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad
en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen.
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Artikel 6

Leiding - Hoogspanningsverbinding

De regels van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' uit het bestemmingsplan
Buitengebied van de gemeente Menterwolde (thans gemeente Midden-Groningen), vastgesteld
door de gemeenteraad van Menterwolde op 14-11-2013, met identificatienummer
NL.IMRO.1987.01BPBuiten2013-0401 zijn van toepassing.
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Hoofdstuk 3

Artikel 7

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.
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Artikel 8
8.1

Algemene gebruiksregels

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met enige bestemming wordt in ieder geval
gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de plaatsing van zonnecollectoren anders dan
op daken van bouwwerken.
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Artikel 9

Algemene afwijkingsregels

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, met dien verstande dat deze bevoegdheid middels een omgevingsvergunning
af te wijken van de bouwregels niet van toepassing is op de bouw van reclamemasten,
windturbines en antennemasten;
b. de bestemmingsregels in die zin dat de bouwhoogte van overige bouwwerken ten behoeve van
antennes voor de telecommunicatie wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m, mits:
1. de noodzaak voor plaatsing van de antenne is aangetoond waarbij het gedeelde gebruik
van masten moet zijn overwogen;
2. het bebouwingsbeeld van de omgeving niet wordt verstoord;
3. de antenne in de onmiddellijke nabijheid van hoge gebouwen en/of bouwwerken c.q.
andere hoge landschappelijke elementen of langs grote infrastructurele lijnen (zoals
hoogspanningsleidingen en (spoor)wegen) wordt geplaatst.
c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve
van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van
kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden
gebouwd, mits:
1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 bedraagt;
2. de bouwhoogte van een gebouwtje ten hoogste 3,00 m mag bedragen;
e. de regels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van
plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen wordt
vergroot, mits:
1. deze vergroting niet meer dan 20 m² per plaatselijke verhoging bedraagt;
2. de vergroting leidt tot een bouwhoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale
bouwhoogte van het betreffende gebouw bedraagt.
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Artikel 10

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a. de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' uit dit plan ter plaatse wordt aangebracht en/of
verwijderd, of dat de bestemming 'Leiding - Buisleiding', 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' of
'Leiding - Water' van het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Menterwolde
(thans gemeente Midden-Groningen) met identificatienummer
NL.IMRO.1987.01BPBuiten2013-0401 ter plaatse wordt aangebracht, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien er sprake is van het
verleggen van een bestaande leiding;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en
landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische en archeologische
waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
b. de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' van het Bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Menterwolde (thans gemeente Midden-Groningen) met identificatienummer
NL.IMRO.1987.01BPBuiten2013-0401 ter plaatse wordt aangebracht, mits:
1. door aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waarden van
terreinen naar voren komen.
c. de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' van het Bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Menterwolde (thans gemeente Midden-Groningen) met identificatienummer
NL.IMRO.1987.01BPBuiten2013-0401 ter plaatse wordt aangebracht, mits:
1. door aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waarden van
terreinen naar voren komen.
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Artikel 11
11.1

Overige regels

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke
waarden, de natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de cultuurhistorische waarden,
de archeologische waarden, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, het
voorkomen van lichthinder en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere
eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.
11.2

Overschrijding bouwgrenzen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen als:
a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en
kroonlijsten en uitbouwen met een oppervlakte van 2,00 m2 of kleiner;
b. overstekende daken;
c. luifels als geïntegreerd onderdeel van een uitbouw.
buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1,00 m ten opzichte van de
bouwgrens of bestemmingsgrens bedraagt.
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Hoofdstuk 4

Artikel 12
12.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld
onder a met maximaal 10%;
c. Het bepaalde onder a 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 plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. Het is verboden het met het plan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, 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;
c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, 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;
d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Transformatorstation
Meeden'.
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