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1  

 

 

 

 

INLEIDENDE REGELS  

 

 

Artikel 1 Begrippen 

 

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

 

1.1  Plan 

 

Het bestemmingsplan Kadeverbetering Steendam - Tjuchem met identificatienummer 

NL.IMRO.1952.bpmigkadestdtju-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 worden 

gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

 

 

1.4 Additionele voorzieningen 

 

Gebouwde of ongebouwde voorzieningen en functies, die een onderdeel vormen van en ondergeschikt zijn 

aan een bestemming of functie, hieronder onder meer begrepen ontsluitingsstructuren. 

 

 

1.5  Archeologisch onderzoek 

 

Een rapport als bedoeld in het tweede lid van artikel 39, het eerste lid van artikel 40, dan wel het eerste lid 

van artikel 41 van de Monumentenwet 1988 (Stb. 2007, 293), voldoend aan de regels gesteld krachtens 

artikel 43 van die wet. 

 

 

1.6  Archeologische waarde 

 

De aan een gebied toegekende archeologische waarde vanwege de kennis en wetenschap van de in dat 

gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden. 
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1.7 Bebouwing 

 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

 

1.8  Bedrijf 

 

Elke vorm van activiteit of organisatie waarbij of waarin personen voor zichzelf, voor derden of in dienst van 

derden, structureel en/of met een zekere regelmaat inkomensvormende activiteiten verrichten of activiteiten 

die in de regel inkomensvormend zijn, ongeacht of dit gebeurt binnen een private, publieke, commerciële, 

maatschappelijke of anders gerichte organisatie, ongeacht of de activiteiten al dan niet in loondienst worden 

verricht en ongeacht of daarmee een volledig inkomen wordt verworven. Als 1 bedrijf kunnen worden 

aangemerkt meerdere op 1 locatie gehuisveste bedrijven die functioneel en organisatorisch zeer nauw 

verbonden zijn en die zich ruimtelijk gezien als 1 geheel manifesteren. 

 

 

1.9 Belemmerende strook 

 

Een strook grond ter plaatse van en ter weerszijden van de hoogspanningsverbinding die dient om de 

veiligheid, de bereikbaarheid en het ongestoord functioneren van de hoogspanningsverbinding te kunnen 

garanderen. 

 

 

1.10  Beperkt kwetsbaar object 

 

Een object waarvoor ingevolge het besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. 

een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden. 

 

 

1.11  Bestemmingsvlak 

 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 

 

1.12  Bevoegd gezag 

 

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning. 

 

 

1.13  Bijgebouw 

 

Een al dan niet vrijstaand (onderdeel van een) gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van 

het woongebouw c.q. hoofdgebouw, dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het woongebouw  

c.q. hoofdgebouw en dat behoort bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen woongebouw c.q. 

hoofdgebouw. 

 

 

1.14  Bouwen 

 

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

bouwwerk. 
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1.15  Bouwperceel 

 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

 

 

1.16  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. 

 

 

1.17  Civieltechnisch werk 

 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, 

zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee 

gelijk te stellen voorziening. 

 

 

1.18 Cultuurhistorische waarden 

 

De aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door 

het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt. 

Komt tot uitdrukking in het kavelpatroon, de waterhuishouding, de beplanting en de (voormalige) 

bebouwing. 

 

 

1.19  Dagrecreatie 

 

Recreatief verblijf buiten het hoofdverblijf zonder dat er een overnachting mee gepaard gaat. 

 

 

1.20  Dak 

 

Iedere boven beëindiging van een gebouw of een overkapping. 

 

 

1.21 Educatief medegebruik 

 

Medegebruik gericht op de overdracht van informatie en kennis. 

 

 

1.22  Erf 

 

Het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in 

feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw. 

 

 

1.23  Evenement 

 

Voor publiek toegankelijke incidentele of periodieke richting op, in ieder geval, het gebied van kunst, 

ontwikkeling, ontspanning, sport of vermaak, alsmede grootschalige herdenkingsplechtigheden, 

tentoonstellingen, optochten, kermissen, circussen, filmopnamen en feesten. 
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1.24  Extensieve dagrecreatie 

 

Recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, fietsen, varen, paardrijden, zwemmen en vissen, onder 

extensieve dagrecreatie vallen geen gemotoriseerde sporten. 

 

 

1.25  Gebouw 

 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt. 

 

 

1.26  Geluidsbelasting 

 

De geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg. 

 

 

1.27  Geluidsgevoelige objecten 

 

Geluidsgevoelig gebouw, geluidsgevoelige ruimte of geluidsgevoelig terrein als bedoeld in de Wet 

geluidhinder en/of Besluit geluidhinder. 

 

 

1.28  Geluidsreducerende maatregelen 

 

Fysieke en niet-fysieke maatregelen gericht op het reduceren van de geluidsbelasting vanwege  

industrie-, bedrijfs- of wegverkeerslawaai op geluidsgevoelige objecten (zoals bedoeld in de Wet 

geluidhinder), of maatregelen die daar niet specifiek op gericht zijn doch wel tevens een geluid reducerende 

uitwerking hebben, zoals bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, het aanbrengen van geluidsarm asfalt, 

geluidswallen of -schermen of de aanleg van nieuwe wegen elders die tot gevolg hebben dat de  

verkeers- en de geluidsbelasting afneemt. 

 

 

1.29  Geluidszoneringsplichtige inrichting 

 

Een inrichting waarvoor ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een geluidzone moet worden vastgesteld. 

 

 

1.30  Hogere grenswaarde 

 

Een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een 

concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit geluidhinder. 

 

 

1.31  Hoofdgebouw 

 

Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming 

als belangrijkste gebouw valt aan te merken. 

 

 

1.32  Hoofdverblijf 

 

De plaats waar een persoon gedurende een jaar het merendeel van de nachten doorbrengt en waar het 

sociale leven van deze persoon zich afspeelt. 
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1.33 Kampeerplaats 

 

Een plaats op een kampeerterrein bestemd voor het plaatsen van een kampeermiddel, waaronder een tent, 

een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar 

voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan 

worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf. Hieronder vallen mobiele en plaatsgebonden 

kampeermiddelen. 

 

 

1.34 Kap 

 

Constructie ter afdekking van een gebouw of overkapping waarop de dakbedekking rust, niet zijnde een 

muur, met tenminste één hellend vlak van tenminste 15 °. 

 

 

1.35  Kunstobject 

 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bestemd ter voortbrenging van de beeldende kunsten. 

 

 

1.36  Kwetsbaar object 

 

Een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor het risico 

c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden. 

 

 

1.37 Landschappelijke waarde 

 

De aan een gebied toegekende waarde, in verband met de waarneembare verschijningsvorm van dat gebied. 

 

 

1.38  Ligplaats 

 

Een plaats in het water, die door een bedrijfs-, recreatie- of beroepsvaartuig voor een langere periode wordt 

ingenomen ten behoeve van een gebruik ter plaatse of waar het vaartuig (gewoonlijk) wordt gestald 

gedurende de periode dat het niet wordt gebruikt voor deelname aan het vaarverkeer. 

 

 

1.39  Ligplaats woonschip 

 

Een ligplaats die is bestemd voor een woonschip. 

 

 

1.40  Natuurcompensatie 

 

Het compenseren van verlies in omvang en in kwaliteit van natuurwaarden door middel van de aanleg van 

nieuwe natuurgebieden en het planologisch beschermen van gelijkwaardige gebieden met eenzelfde 

beschermingsregime, waar zich in beginsel eenzelfde natuurtype kan ontwikkelen als in het aangetaste 

gebied. 

 

 

1.41  Normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden 

 

Werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder 

begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming. 
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1.42  Nutsvoorzieningen 

 

Voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 

telecommunicatie. 

 

 

1.43  Overkapping 

 

Elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een voor mensen toegankelijke oppervlakte overdekt en geheel of 

gedeeltelijk door ten hoogste 1 wand is omsloten. 

 

 

1.44  Reclame-uiting 

 

Een op enige wijze met een bouwwerk verbonden zijnde, openbare aanprijzing om de afzet of het gebruik 

van goederen of diensten te bevorderen. Onder aanprijzing wordt mede begrepen de naam van de 

verkoper, dienstverlener etc. 

 

 

1.45  Recreatief medegebruik 

 

Een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit 

recreatieve medegebruik is toegestaan. 

 

 

1.46  Recreatief verblijf 

 

Het kortdurend recreatief verblijf van 1 of meerdere personen met of zonder overnachting die elders hun 

hoofdverblijf hebben, waarmee in ieder geval geen sprake is van permanente bewoning. 

 

 

1.47  Risicovolle inrichting 

 

Een inrichting, waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde 

voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten 

van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

 

 

1.48  Standplaats 

 

Een standplaats als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

 

 

1.49  Straatmeubilair 

 

Bouwwerken ten behoeve van de aankleding van het openbaar gebied, zoals verkeersgeleiders, 

verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, zitbanken, bloembakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken, 

kunstwerken, speeltoestellen alsmede telefooncellen, abri's en bouwwerken voor kleinschalige  

(< 50 m³) nutsvoorzieningen. 
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1.50  Voorkeursgrenswaarde 

 

De maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 

geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder. 

 

 

1.51  Waterhuishoudkundige voorzieningen 

 

Voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en water

kwaliteit (zoals duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten, sloten, greppels en vijvers, ook als 

deze incidenteel of structureel droogvallen etc.).  

 

 

1.52  Werk 

 

Een werk, geen bouwwerk zijnde. 

 

 

1.53  Woning 

 

Een complex van ruimten, blijkens zijn indeling geschikt en bestemd voor de huisvesting van 1 

afzonderlijk huishouden (niet-meervoudige woning). 

 

 

1.54  Woonschip 

 

Een schip, niet zijnde een drijvende woning, uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebruikt of tot woning 

bestemd. 

 

 

1.55  Zoneplichtige weg 

 

Een weg die een zone heeft conform artikel 74 van de Wet geluidhinder. 

 

 

Artikel 2 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 bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 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 boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 
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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 en 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. Ondergrondse 

bouwwerken die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het bovengronds gelegen gebouw worden 

gerealiseerd tellen mee in de oppervlakteregeling voor bebouwing. 

 

 

2.5 Het peil 

 

a. Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang tot het perceel direct aan de weg grenst: 

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang. 

b. Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang tot het perceel niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 

c. Indien in of op het water wordt gebouwd: het gemiddelde waterniveau gedurende een jaar ten opzichte 

van NAP, tevens de waterstand die zoveel mogelijk wordt gehandhaafd en die wordt vastgelegd in een 

peilbesluit. 
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2  

 

 

 

 

BESTEMMINGSREGELS 

 

 

Artikel 3 Groen 

 

 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, waaronder bebossing en bermen; 

b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en natuurlijke waarden van de 

groengebieden; 

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

d. voorzieningen ten behoeve van de waterveiligheid; 

e. oevers, taluds, kunstwerken, kademuren en watergangen; 

f. extensieve dagrecreatie; 

g. voet- en fietspaden; 

met daaraan ondergeschikt: 

h. nutsvoorzieningen; 

i. extensief dagrecreatief medegebruik; 

j. verhardingen, waaronder perceelontsluitingen; 

k. speel- en verblijfsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende additionele voorzieningen. 

 

 

3.2  Bouwregels 

 

Bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende  

bepalingen. 

 

 

3.2.1  Gebouwen  

 

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden opgericht. 

 

 

3.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 

a. voor erf- en terreinafscheidingen geldt een bouwhoogte van ten hoogste 2 m; 

b. voor kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van 

het verkeer geldt een bouwhoogte van ten hoogste 12 m; 

c. voor palen en masten geldt een bouwhoogte van ten hoogste 8 m; 

d. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een bouwhoogte van ten hoogste 5 m. 

 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_1.66_extensiefdagrecreatiefmedegebruik
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3.3  Afwijken van de bouwregels 

 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 en toestaan 

dat een gebouw van maximaal 30 m2 ten behoeve van sanitaire, educatieve, beheer en overige 

ondergeschikte voorzieningen wordt gerealiseerd, mits voldaan wordt aan de volgende regels: 

a. een goothoogte geldt van ten hoogste 3 m; 

b. een bouwhoogte geldt van ten hoogste 5 m; 

c. bij een bouwhoogte hoger dan 3 m moet het bouwwerk voorzien zijn van een kap. 

 

 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

 

3.4.1  Strijdig gebruik 

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en 

bouwwerken voor verblijfsrecreatieve doeleinden. 

 

 

Artikel 4 Verkeer 

 

 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen; 

b. fiets- en/of voetpaden; 

c. pleinen; 

d. oplaadpunten voor elektrische auto's; 

e. groenvoorzieningen en bermen; 

f. parkeervoorzieningen; 

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

met daaraan ondergeschikt: 

h. nutsvoorzieningen; 

i. speel- en verblijfsvoorzieningen; 

j. voorzieningen voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater; 

met de daarbij behorende additionele voorzieningen, waaronder abri's, fietsenstallingen, 

telefooncellen, straatmeubilair, kunstobjecten en geluid reducerende maatregelen. 

 

 

4.2  Bouwregels 

 

Bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende  

bepalingen. 

 

 

4.2.1  Gebouwen 

 

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen en overkappingen worden opgericht met uitzondering 

van abri's, fietsenstallingen en gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen met een oppervlakte van ten 

hoogste 30 m2 en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m. 

 

 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 

a. voor kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van 

het verkeer geldt een bouwhoogte van ten hoogste 12 m; 
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b. voor palen en masten geldt een bouwhoogte van ten hoogste 10 m; 

c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een bouwhoogte van ten hoogste 5 m. 

 

 

4.3  Specifieke gebruiksregels 

 

4.3.1  Strijdig gebruik 

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en 

bouwwerken voor verblijfsrecreatieve doeleinden. 

 

 

Artikel 5 Leiding - Gas 
 

 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende  

bestemmingen, mede bestemd voor: 

a. de aanleg en instandhouding van ondergrondse hogedrukgastransportleidingen; 

b. de aanleg en instandhouding van ondergrondse gasproductieleidingen; 

met de daarbij behorende belemmeringenstroken en additionele voorzieningen. 

 

 

5.2  Bouwregels 

 

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt dat op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden 

uitsluitend het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de leiding(en) is 

toegestaan. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt 

van externe veiligheid en energieleveringszekerheid. 

 

 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2 in die zin dat ten behoeve 

van de andere daar voorkomende bestemmingen gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd, mits 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de betreffende 

nutsleiding; 

b. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de 

bouw mogelijk is; 

c. geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 

 

 

5.4  Specifieke gebruiksregels 

 

5.4.1  Strijdig gebruik 

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie 

en onderhoud van de gastransportleiding; 

b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt 

toegelaten. 

 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_31.1_Bestemmingsomschrijving
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5.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

 werkzaamheden 

 

5.5.1  Vergunningplicht 

 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren, te doen en te laten uitvoeren: 

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  Voorwaarden voor vergunningverlening 

 

De omgevingsvergunning ten behoeve van de werken genoemd in lid 5.5.1 wordt alleen verleend indien: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de betreffende 

nutsleiding; 

b. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de 

werken en werkzaamheden mogelijk zijn. 

 

 

5.5.3  Uitzondering van de vergunningplicht 

 

De vergunningplicht is niet van toepassing op werken of werkzaamheden: 

a. ten behoeve van dit bestemmingsplan; 

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

c. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook betreffen; 

d. die betrekking hebben op graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 

bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken; 

e. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 

 

 

Artikel 6 Leiding - Hoogspanning 

 

 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Leiding-Hoogspanning’ bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor aanleg, beheer en instandhouding van een hoogspanningsleiding; met 

de daarbij behorende:  

a. belemmerde strook;  

b. voorzieningen. 

 

 

6.2  Bouwregels 

 

Voor het bouwen gelden de volgende regels:  

a. op of in de in dit artikel bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken en/of gebouwen ten 

behoeve van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd;  

b. op of in de in dit artikel bedoelde gronden zijn geen gebouwen en bouwwerken toegestaan, met 

uitzondering van bestaande (vergunde) gebouwen en bouwwerken;  

c. indien bestaande gebouwen en/of bouwwerken worden vervangen, vernieuwd of veranderd is dit 

toegestaan indien de oppervlakte en hoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering.  
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6.3  Specifieke gebruiksregels 

 

6.3.2  Strijdig gebruik 

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruiken van bouwwerken als drager van reclame-uitingen; 

b. het gebruiken van gronden ten behoeve van standplaatsen en kampeerplaatsen. 

 

 

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

 werkzaamheden 

 

6.4.1  Vergunningplicht 

 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Hoogspanning’ zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren, te doen en te laten 

uitvoeren: 

a. het aanbrengen en/of rooien van diepwortelende beplanting en bomen, dieper dan 0,80 m onder 

maaiveld;  

b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;  

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, dieper dan 0,80 m onder maaiveld;  

d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren en aanleggen van drainage, dieper dan 0,80 m onder maaiveld;  

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van (reeds bestaande) watergangen;  

f. het opslaan van goederen, (brandbare)stoffen en/of materialen;  

g. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  

h. het aanleggen van zonnepanelen;  

i. het aanleggen van kabels en leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en 

apparatuur, anders dan ten dienste van de in lid 6.1 omschreven bestemming.  

 

 

6.4.2  Voorwaarden vergunning 

 

De omgevingsvergunning ten behoeve van de werken genoemd in lid 6.4.1 wordt alleen verleend indien: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de betreffende 

nutsleiding; 

b. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de 

werken of werkzaamheden mogelijk zijn. 

 

 

6.4.3  Uitzondering vergunningplicht 

 

De vergunningplicht is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en/of en werkzaamheden: 

a. ten behoeve van dit bestemmingsplan indien vooraf toestemming van de netbeheerder is verkregen; 

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

c. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook betreffen; 

d. die betrekking hebben op graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 

bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken; 

e. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 
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Artikel 7 Leiding - Hoogspanningsverbinding 

 

 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Leiding - Hoogspanningsverbinding’ bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor aanpassing, beheer en instandhouding van een 

hoogspanningsverbinding; met de daarbij behorende: 

a. masten en (veiligheids)voorzieningen . 

 

 

7.2  Bouwregels 

 

Voor het bouwen gelden de volgende regels:  

a. op of in de in dit artikel bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de 

hoogspanningsverbinding worden gebouwd; 

b. op of in de in dit artikel bedoelde gronden zijn geen gebouwen en bouwwerken toegestaan, met 

uitzondering van bestaande (vergunde) gebouwen en bouwwerken; 

c. indien bestaande gebouwen en/of bouwwerken worden vervangen, vernieuwd of veranderd is dit 

toegestaan indien de oppervlakte en hoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering. 

 

 

7.3  Specifieke gebruiksregels 

 

7.3.2  Strijdig gebruik 

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

c. het gebruiken van bouwwerken als drager van reclame-uitingen; 

d. het gebruiken van gronden ten behoeve van standplaatsen en kampeerplaatsen. 

 

 

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

 werkzaamheden 

 

7.4.1  Vergunningplicht 

 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding’ zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren, te doen en 

te laten uitvoeren: 

a. het aanbrengen en/of rooien van opgaande beplanting en bomen; 

b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of afgraving; 

c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend: afgraven, ontginnen en ophogen; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van (reeds bestaande) watergangen; 

g. het permanent opslaan van goederen, (brandbare) stoffen en/of materialen. 

 

 

7.4.2  Voorwaarden vergunning 

 

De omgevingsvergunning ten behoeve van de werken genoemd in lid 7.4.1 wordt alleen verleend indien: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de betreffende 

nutsleiding; 
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b. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de 

werken of werkzaamheden mogelijk zijn. 

 

 

7.4.3  Uitzondering vergunningplicht 

 

De vergunningplicht is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden: 

a. ten behoeve van dit bestemmingsplan indien vooraf toestemming van de netbeheerder is verkregen; 

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

c. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook betreffen; 

d. die betrekking hebben op graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 

bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken; 

e. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 

 

 

Artikel 8 Leiding - Riool  

 

 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, 

mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een rioolpersleiding met een  

vrijwaringszone met een breedte van 5 m ter weerszijden van de hartlijn van de leiding met de daarbij 

behorende additionele voorzieningen. 

 

 

8.2  Bouwregels 

 

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor deze gronden aangewezen bestemming mogen slechts 

bouwwerken ten dienste van de genoemde leiding(en) worden gebouwd met een maximale bouwhoogte 

van 5 m. 

 

 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2 in die zin dat ten behoeve 

van de andere daar voorkomende bestemmingen gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd, mits met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt 

aangetoond dat de bouw mogelijk is. 

 

 

8.3.2  Afwijkingsvoorwaarden 

 

Bij de toepassing van de in lid 8.3.1 genoemde afwijkingsregels zijn de voorwaarden zoals genoemd in 

lid 17.2 sub b van toepassing. 

 

 

8.4  Specifieke gebruiksregels 

 

8.4.1  Strijdig gebruik 

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het permanent stallen van 

voer- of vaartuigen en opslaan van goederen, waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen. 

 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_31.1_Bestemmingsomschrijving
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8.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

 werkzaamheden 

 

8.5.1  Vergunningplicht 

 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Riool’ zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren, te doen en te laten uitvoeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 30 cm, waaronder het aanleggen van drainage; 

b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

c. het graven, verbreden en/of dempen van watergangen en andere waterpartijen; 

d. het aanbrengen van hoog opgaande en/of diep wortelende beplanting: 

e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 

f. het in de grond brengen van leidingen (met uitzondering van rioolpersleidingen) of andere voorwerpen. 

 

 

8.5.2  Voorwaarden voor vergunningverlening 

 

De omgevingsvergunning ten behoeve van de werken genoemd in lid 8.5.1 wordt alleen verleend indien: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de betreffende 

nutsleiding; 

b. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de 

werken of werkzaamheden mogelijk zijn. 

 

 

8.5.3  Uitzondering vergunningplicht 

 

De vergunningplicht is niet van toepassing op werken of werkzaamheden: 

a. ten behoeve van dit bestemmingsplan; 

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

c. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook betreffen; 

d. die betrekking hebben op graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 

ondergrondse netten; 

e. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 

 

 

Artikel 9 Waarde - Archeologie 3 
 

 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende  

bestemmingen, mede bestemd voor: 

a. het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. 

 

 

9.2  Bouwregels 

 

9.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 

 

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m2 waarbij de bodem dieper dan 40 centimeter 

onder maaiveld wordt geroerd, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, 

door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin: 

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 

voldoende mate zijn vastgesteld; en 

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 

gedocumenteerd. 
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9.2.2 Uitzondering onderzoeksplicht 

 

Het bepaalde in lid 9.2.1 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van de 

volgende activiteiten of bouwwerken: 

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt 

uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2; 

c. een bouwwerk dat kan worden geplaatst zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm uit te voeren. 

d. betrekking hebben op het aanleggen van graven of werkzaamheden ten behoeve van een 

begraafplaats. 

 

 

9.2.3  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

 

Indien uit het in lid 9.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 

verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere 

van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de 

bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 

 

 

9.3  Specifieke gebruiksregels 

 

Het gebruik waarbij sprake is van een permanente verlaging van het waterpeil, is alleen mogelijk indien 

rekening is gehouden met het belang van de archeologische waarden. Dit is het geval indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 

archeologische waarden door werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad; 

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht wordt genomen: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 

2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen; 

3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het 

gebied van de archeologische monumentenzorg. 

 

 

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

 werkzaamheden 

 

9.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 

regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist: 

a. het ontgronden, afgraven, afplaggen, egaliseren en ophogen van gronden; 

b. het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen grondbewerking dieper dan 40 cm; 

c. het dempen, graven, verdiepen of verbreden van watergangen en waterpartijen; 

d. het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kaden; 

e. het planten van bomen, of het rooien van bomen waarbij stobben worden verwijderd; 

f. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

g. het verwijderen van fundamenten. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_39.2.1_Omgevingsvergunningvoorhetbouwen
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9.4.2  Uitzondering vergunningplicht 

 

Het bepaalde in lid 9.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die: 

a. betrekking hebben op onderhavig bestemmingsplan; 

b. het normale onderhoud betreffen; 

c. de aanleg van drainage betreffen; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 

e. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits 

verricht door een daartoe bevoegde instantie; 

f. niet dieper gaan dan 40 cm beneden het maaiveld of een kleinere oppervlakte dan 200 m² beslaan; 

g. betrekking hebben op het aanleggen van graven of werkzaamheden ten behoeve van een 

begraafplaats. 

 

 

9.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning 

 

Een vergunning als bedoeld in lid 9.4.1 wordt slechts verleend indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of; 

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 

bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties; 

d. Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als bedoeld 

in lid 9.4.3 sub c, wordt een archeologische deskundige om advies gevraagd. 

 

 

Artikel 10 Waarde - Archeologie 4 
 

 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende  

bestemmingen, mede bestemd voor: 

a. het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. 

 

 

10.2  Bouwregels 

 

10.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 

 

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 200 m2 waarbij de bodem dieper dan 40 centimeter 

onder maaiveld wordt geroerd, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, 

door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin: 

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 

voldoende mate zijn vastgesteld; en 

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 

gedocumenteerd. 
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10.2.2 Uitzondering onderzoeksplicht 

 

Het bepaalde in lid 10.2.1 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van 

de volgende activiteiten of bouwwerken: 

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt 

uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 200 m2; 

c. een bouwwerk dat kan worden geplaatst zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm uit te voeren. 

d. betrekking hebben op het aanleggen van graven of werkzaamheden ten behoeve van een 

begraafplaats. 

 

 

10.2.3  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

 

Indien uit het in lid 10.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 

verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere 

van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de 

bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 

 

 

10.3  Specifieke gebruiksregels 

 

Het gebruik waarbij sprake is van een permanente verlaging van het waterpeil, is alleen mogelijk indien 

rekening is gehouden met het belang van de archeologische waarden. Dit is het geval indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 

archeologische waarden door werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad; 

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht wordt genomen: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 

2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen; 

3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het 

gebied van de archeologische monumentenzorg. 

 

 

10.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

 

10.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 

regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist: 

a. het ontgronden, afgraven, afplaggen, egaliseren en ophogen van gronden; 

b. het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen grondbewerking dieper dan 40 cm; 

c. het dempen, graven, verdiepen of verbreden van watergangen en waterpartijen; 

d. het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kaden; 

e. het planten van bomen, of het rooien van bomen waarbij stobben worden verwijderd; 

f. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

g. het verwijderen van fundamenten. 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_39.2.1_Omgevingsvergunningvoorhetbouwen
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10.4.2  Uitzondering vergunningplicht 

 

Het bepaalde in lid 10.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 

die: 

a. betrekking hebben op onderhavig bestemmingsplan; 

b. het normale onderhoud betreffen; 

c. de aanleg van drainage betreffen; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 

e. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits 

verricht door een daartoe bevoegde instantie; 

f. niet dieper gaan dan 40 cm beneden het maaiveld of een kleinere oppervlakte dan 200 m² beslaan; 

g. betrekking hebben op het aanleggen van graven of werkzaamheden ten behoeve van een 

begraafplaats. 

 

 

10.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning 

 

Een vergunning als bedoeld in lid 10.4.1 wordt slechts verleend indien: 

e. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of; 

f. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of; 

g. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt: 

4. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 

5. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

6. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 

bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties; 

h. Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als bedoeld 

in lid 10.4.3 sub c, wordt een archeologische deskundige om advies gevraagd. 

 

 

Artikel 11 Waarde - Landschap 
 

 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor: 

a. de opbouw, het behoud en het herstel van landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de 

gebieden zoals karakteristieke waterlopen. 

 

 

11.2  Gebruiksregels 

 

11.2.1  Strijdig gebruik 

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt gerekend: 

a. het verleggen of dempen van een waterloop; 

b. het wijzigen van het profiel van een waterloop. 
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11.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

 werkzaamheden 

 

11.3.1  Vergunningplicht 

 

Het is verbonden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en 

werkzaamheden uit te voeren, te doen en te laten uitvoeren: 

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en/of ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend 

wijzigen van de bodemstructuur; 

b. het diepploegen en mengwoelen van gronden; 

c. het aanbrengen van boom- en struikbeplanting met een oppervlakte van meer dan 100 m2. 

 

 

11.3.2  Uitzondering 

 

Het bepaalde in lid 11.2.1 en lid 11.3.1 is niet van toepassing op het gebruik en werken en werkzaamheden: 

a. ten behoeve van dit bestemmingsplan; 

b. die het normale onderhoud, gebruik of beheer betreffen; 

c. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een daarvoor 

benodigde vergunning 

 

 

11.3.3  Voorwaarden vergunning 

 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke of cultuurhistorische waarden van de 

gronden. 

 

 

Artikel 12 Waterstaat - Waterkering 

 

 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor  

a. waterkering en waterhuishouding; 

met de daarbij behorende additionele voorzieningen. 

 

 

12.2  Bouwregels 

 

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen mogen slechts 

bouwwerken ten dienste van de bestemming Waterstaat - Waterkering worden gebouwd. 

 

 

12.3  Afwijken van de bouwregels 

 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van 12.2 voor het oprichten 

van bouwwerken ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemmingen, indien: 

a. de belangen in verband met de betreffende waterkering(en) zich hier niet tegen verzetten en het 

bevoegd gezag hierover tijdig tevoren schriftelijk advies heeft ingewonnen bij de betrokken beheerder 

van de waterkering; 

b. wordt voldaan aan de bepalingen van andere ter plaatse geldende bestemmingen, al dan niet na 

gebruik van de bij die bestemmingen opgenomen afwijkingsbevoegdheden. 
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3  

 

 

 

 

ALGEMENE REGELS 

 

 

Artikel 13 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 14 Algemene bouwregels 

 

De in hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen ten aanzien van oppervlakte, hoogte en inhoud van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, zijn niet van toepassing voor bergbezinkbassins (dan wel andere waterstaatkundige 

werken) ten behoeve van de opvang van water (waaronder rioolwater) welke mogen worden gebouwd en 

aangelegd zowel boven- als ondergronds. 

 

 

Artikel 15 Algemene gebruiksregels 

 

 

15.1  Strijdig gebruik 

 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met enige bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de gronden ten behoeve van een seksinrichting; 

b. het gebruik van de gronden als woonwagenstandplaats; 

c. het gebruik van de gronden voor de opslag van aan het oorspronkelijk verkeer onttrokken  

voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering; 

d. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, 

bodemspecie en puin en voor het storten van vuil en afvalstoffen; 

e. het gebruik van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van niet-perceelsgebonden 

handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen, tenzij hiervoor anderszins 

vergunning is verleend; 

f. het gebruik van gronden ten behoeve van (bedrijfsmatige) kamerverhuur. 

 

 

15.2 Voorwaardelijke verplichting  

 

De volledige natuurcompensatie ten behoeve van het areaalverlies van 'bos- en natuurgebieden buiten het 

NNN' als gevolg van de werkzaamheden ter realisatie van de Kadeverbetering Steendam- Tjuchem wordt 

gerealiseerd binnen uiterlijk 3 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan.   
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Artikel 16 Algemene aanduidingsregels  
 

 

16.1  Gebiedsaanduidingen 

 

16.1.1  Geluidszone - industrie 

 

a. Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’ mogen in afwijking van hoofdstuk 2 geen nieuwe 

woningen worden gebouwd, geluidsgevoelige ruimtes worden ingericht of gronden in gebruik worden 

genomen waardoor die aangemerkt kunnen worden als een geluidsgevoelig object, tenzij: 

1. de geluidsgevoelige ruimten binnen de contouren van een bestaand woongebouw of 

hoofdgebouw of de contouren van bestaande geluidsgevoelige ruimten in een 

ander geluidsgevoelig object worden gerealiseerd; of 

2. zodanig dat de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein op de gevels van de woning of de 

geluidsgevoelige ruimte niet hoger zal zijn dan geldende voorkeursgrenswaarde of vastgestelde 

hogere grenswaarde; 

b. Het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het  

bepaalde in lid 16.1.1 sub a ten behoeve van de bouw of uitbreiding van een woning of ander  

geluidsgevoelig object, met inachtneming dat de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige 

objecten niet hoger zal worden dan een verkregen hogere grenswaarde. 

 

 

16.1.2  Geluidszone - weg 

 

a. Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - weg’ mogen in afwijking van hoofdstuk 2 geen nieuwe  

woningen worden gebouwd, geluidsgevoelige ruimtes worden ingericht of gronden in gebruik worden 

genomen waardoor die aangemerkt kunnen worden als een geluidsgevoelig object, tenzij: 

1. de geluidsgevoelige ruimten in de woningen of andere geluidsgevoelige objecten zodanig worden 

vernieuwd, veranderd of vergroot dat daarbij de afstand tot de weg niet wordt verkleind; 

2. zodanig dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van de woning of 

de geluidsgevoelige ruimte niet hoger zal zijn dan geldende voorkeursgrenswaarde of vastgestelde 

hogere grenswaarde. 

b. Het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het  

bepaalde in lid 16.1.2 sub a ten behoeve de bouw of uitbreiding van een woning of 

ander geluidsgevoelig object, met inachtneming dat de geluidsbelasting op de gevels van 

geluidsgevoelige objecten vanwege het wegverkeerslawaai niet hoger zal zijn dan de verkregen hogere 

grenswaarde. 

 

 

Artikel 17 Algemene afwijkingsregels 

 

 

17.1  Afwijkingsbevoegdheid 

 

Voor zover het niet op grond van een andere bepaling van de planregels kan worden toegestaan, kan 

het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de bepalingen in hoofdstuk 

2 voor: 

a. het afwijken van de voorgeschreven maten, afmetingen en percentages met ten hoogste 10 % van de 

voorgeschreven maten, afmetingen en percentages, slechts indien: 

1. tijdens of na realisatie van een bouwwerk blijkt dat het bouwwerk niet voldoet aan de 

voorgeschreven maten, afmetingen of percentages; 

2. na vaststelling van het plan gewijzigde bouwregelgeving hiertoe noodzaak geeft; 

b. de maten en eigenschappen van gebouwen: 

1. ten behoeve van de onderlinge architectonische afstemming van op hetzelfde bouwperceel 

gelegen gebouwen, mits: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_2.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.92_geluidsgevoeligeruimte
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.91_geluidsgevoeligobject
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.92_geluidsgevoeligeruimte
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.92_geluidsgevoeligeruimte
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.91_geluidsgevoeligobject
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.2.html#_2.17_geluidsbelastingvanwegeeenindustrieterrein
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.43_bevoegdgezag
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.91_geluidsgevoeligobject
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_2.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.92_geluidsgevoeligeruimte
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.91_geluidsgevoeligobject
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.92_geluidsgevoeligeruimte
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.91_geluidsgevoeligobject
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.91_geluidsgevoeligobject
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.2.html#_2.18_geluidsbelastingvanwegewegverkeer
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.92_geluidsgevoeligeruimte
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.43_bevoegdgezag
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_3.49.html#_49.3.2_geluidszone-weg
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00019-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00019-41vg_1.1.html#_1.91_geluidsgevoeligobject
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- de hoogte van bijgebouwen niet meer gaat bedragen dan de hoogte van het hoofdgebouw of 

woongebouw; 

- de voor gebouwen toegestane oppervlakte niet wordt overschreden; 

c. de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde in verband met het bouwen op een 

hoger peil: 

1. met ten hoogste 1 m; 

2. teneinde de hoogte van de begane grondvloer in overeenstemming te brengen met omringende 

bebouwing; 

3. teneinde voldoende drooglegging te creëren ten opzichte van de grondwaterspiegel; 

d. de maximale (goot)hoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals dak 

opbouwen, schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits: 

1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan een derde van de oppervlakte van het dak 

bedraagt; 

2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt; 

e. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 

1. tot een hoogte van ten hoogste 40 m voor sirenemasten en/of antennemasten ten behoeve van 

commerciële mobiele telecommunicatie, tenzij de gronden ter plaatse onderdeel uitmaken van de 

ecologische hoofdstructuur; 

2. tot een hoogte van ten hoogste 10 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde 

een reclamemast; 

f. bouwen in afwijking van de plaats en de richting van bebouwings- en bestemmingsgrenzen: 

1. tot ten hoogste 1,50 m: 

- in verband met afwijkingen van de verbeelding ten opzichte van de feitelijke situatie of 

anderszins een meetverschil of de situatie ter plekke daartoe aanleiding geeft; 

2. ten behoeve van stoepen, toegangen, portieken, hellingbanen, buitentrappen, erkers, balkons, 

galerijen, luifels, lift- en trappenhuizen alsmede naar de aard vergelijkbare delen van bouwwerken; 

g. het oprichten van bouwwerken van openbaar nut, zoals abri's, telefooncellen, schuilhutten, 

transformatorhuisjes, gas reduceerstations, onder- en bovengrondse verzamelcontainers voor afval, 

flessen, oud papier en dergelijke, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en bouwwerken: 

1. tot een maximale inhoud van 200 m3 en 50 m3 voor schuilhutten en abri's; 

2. tot een hoogte van ten hoogste 4 m; 

h. het realiseren van voorzieningen ten behoeve van de verkeers- en waterinfrastructuur en de 

waterhuishouding; 

i. het realiseren van visstoepen, tewaterlaatplaatsen voor vaartuigen, waterinnamepunten ten behoeve van 

brandweer en landbouw en daarmee gelijk te stellen voorzieningen; 

j. het oprichten van geluidwerende voorzieningen met een hoogte van ten hoogste 4 m; 

k. het oprichten van gedenktekens, beeldhouwwerken en andere kunstobjecten, allen geen gebouw zijnde, 

tot een hoogte van ten hoogste 6 m; 

l. geringe aanpassingen van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling: 

1. indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

2. voor zover de aanpassing niet buiten de betreffende bestemming wordt uitgevoerd en niet leidt tot 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dan wel de hogere grenswaarde op 

enig geluidsgevoelig object; 

3. voor zover de aanpassing niet leidt tot een afwijking van het ‘dwarsprofiel’ dat ter plaatse is 

aangegeven; 

m. het innemen van een standplaats zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening; 

n. het houden van terugkerende strijdige evenementen, onder de volgende voorwaarden: 

1. een evenement mag per keer niet langer duren dan 2 weken; 

2. op een locatie mogen ten hoogste 6 evenementen per kalenderjaar plaatsvinden, met een 

gezamenlijke duur van niet meer dan 30 dagen; 

3. de opbouw en de afbraak van eventuele tijdelijke bouwwerken ten behoeve van een evenement 

moet plaatsvinden in een periode van niet meer dan 30 dagen; 

4. het evenement mag niet tot gevolg hebben dat de gronden en/of opstallen na afloop van het 

evenement ongeschikt zijn voor gebruik conform de geldende bestemming. 
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17.2  Voorwaarden aan de omgevingsvergunning 

 

Bij de toepassing van de in dit plan genoemde afwijkingsregels dient in ieder geval in acht te worden 

genomen dat: 

a. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot verkeersonveilige situaties; 

c. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot een ruimtelijke situatie die onoverzichtelijk en 

niet sociaal controleerbaar is; 

d. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting van de landschappelijke of 

natuurlijke waarden; 

e. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot beperking van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden op aangrenzende gronden en/of binnen andere bestemmingen; 

f. bij het verlenen van de omgevingsvergunning rekening wordt gehouden met de milieuaspecten, zoals 

hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. 

 

 

Artikel 18 Algemene wijzigingsregels 

 

 

18.1  Wijzigingsbevoegdheid 

 

18.1.1  Nutsvoorziening 

 

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin dat: 

a. transformatorstations, gasdrukmeet- en regelstations, rioolgemalen en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwwerken van openbaar nut worden gebouwd tot een inhoud van ten hoogste 400 m3 en een 

bouwhoogte van ten hoogste 4,00 m; 

b. de bestemming 'Leiding - Gas', 'Leiding - Hoogspanning', 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' of 

'Leiding - Riool' ter plaatse wordt aangebracht en/of verwijderd, 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 gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

 

18.1.2  Archeologie 

 

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' of 'Waarde 

- Archeologie 4' ter plaatse wordt verwijderd, indien uit deskundig archeologisch onderzoek blijkt dat ter 

plaatse geen sprake (meer) is van behoudenswaardige archeologische waarden. 

 

 

18.1.3  Verkeer 

 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming ‘Groen’ wijzigen in de 

bestemming ‘Verkeer’ ten behoeve van ondergeschikte verbeteringen, passagemogelijkheden of 

infrastructurele aanpassingen van wegvakken en/of kruisingen mits: 

a. de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; en 

b. de aanpassing niet leidt tot overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dan wel de hogere 

grenswaarde op enig geluidsgevoelig object. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_31_Leiding-Gas
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_33_Leiding-Hoogspanningsverbinding
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_33_Leiding-Hoogspanningsverbinding
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_33_Leiding-Hoogspanningsverbinding
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_34_Leiding-Riool
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_38_Waarde-Archeologie3
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_38_Waarde-Archeologie3
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_39_Waarde-Archeologie4
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01/r_NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-vo01.html#_39_Waarde-Archeologie4
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18.2  Voorwaarden aan de wijziging 

 

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheden in dit plan vindt een evenredige belangenafweging plaats 

waarbij in ieder geval betrokken worden: 

a. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden kunnen 

worden geschaad; 

b. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid op het 

gebied van milieu, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie; 

c. de mate waarin de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond; 

d. de mate waarin de verkeerssituatie wordt beïnvloed, waaronder begrepen de gevolgen voor de 

infrastructuur. 
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OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

 

 

Artikel 19 Overgangsrecht  

 

 

19.1  Overgangsrecht bouwwerken 

 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 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 tenietgaan 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 tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 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. 

 

 

19.2  Overgangsrecht gebruik 

 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid 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 dit lid 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. 

 

 

Artikel 20 Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Kadeverbetering Steendam-Tjuchem. 
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