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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

Het bestemmingsplan Transformatorstation Meeden 2022 met identificatienummer 
NL.IMRO.1952.bpmeetrafo2022-VA01 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  geluidgevoelig object

Gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder.

1.15  geluidzone - industrie

De met de aanduiding 'geluizone - industrie' aangegeven zone, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege een gezoneerd industrieterrein of inrichting 
de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

1.16  geluidzoneringsplichtige inrichting

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

1.17  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. 

1.18  overig bouwwerk

Een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde.

1.19  peil

a. Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang 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 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 Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk 
aan te houden waterpeil).
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Artikel 2  Wijze van meten

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 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  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf - Transformatie- en verdeelstation

3.1  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 'geluidzone - industrie' voor zover deze binnen de bestemming 

'Bedrijf - Transformatie- en verdeelstation' ligt, een transformatie- en verdeelstation al dan niet 
zijnde een geluidzoneringsplichtige inrichting;

c. De aanleg en instandhouding van landschappelijke inpassing overeenkomstig het 
landschappelijk inpassingsplan zoals opgenomen in Bijlage 1.

met de daarbij behorende: 

d. terreinen;
e. beplanting; 
f. wegen en paden.

3.2  Bouwregels

3.2.1  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 3.1 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.

3.2.2  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 specifieke 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 bouwaanduiding 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 plaatse van de specifieke bouwaanduiding 3:
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt niet meer dan 30m;
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2. de bouwhoogte van bliksempieken bedraagt niet meer dan 30m.

e. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 4:
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt niet meer dan 30m;
2. de bouwhoogte van bliksempieken bedraagt niet meer dan 30m.

f. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 5: 
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt niet meer dan 30m;
2. de bouwhoogte van bliksempieken bedraagt niet meer dan 30m.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing specifieke 
bouwaanduiding 4

Uitbreidingen van het transformatie- en verdeelstation ter plaatse van de specifieke 
bouwaanduiding 4 mogen niet gebruikt worden zonder aanleg en instandhouding van de volledige 
landschappelijke inpassing ter plaatse van de bestemming 'Bedrijf - Transformatie- en 
verdeelstation', conform het landschapsplan dat is bijgevoegd in Bijlage 1, met dien verstande dat 
de landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd binnen één jaar na de ingebruikname van de 
uitbreiding van het transformatorstatie- en verdeelstation. 

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing specifieke 
bouwaanduiding 5

Uitbreidingen van het transformatie- en verdeelstation ter plaatse van de specifieke 
bouwaanduiding 5 mogen niet gebruikt worden zonder aanleg en instandhouding van 
landschappelijke inpassing ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - landschappelijke 
inpassing', conform het landschapsplan dat is bijgevoegd in Bijlage 1, met dien verstande dat de 
landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd binnen één jaar na de ingebruikname van de 
betreffende uitbreiding van het transformatorstatie- en verdeelstation. 

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

3.4.1  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; 

3.4.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 3.4.1 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. 

3.4.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning zoals genoemd onder 3.4.1 kan slechts worden verleend indien geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke inpassing in de omgeving. 
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Artikel 4  Leiding - Gas

4.1  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.

4.2  Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt dat op of in de in 4.1 bedoelde 
gronden uitsluitend overige bouwwerken ten dienste van de leiding(en) mogen worden gebouwd. 
Gebouwen zijn niet toegestaan.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2 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.

4.4  Specifieke gebruiksregels

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

a. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen t.b.v. van inspectie 
en onderhoud van de gastransportleiding.

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

4.5.1  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.

4.5.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in 4.5.1 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.

4.5.3  Toetsingscriteria

a. een omgevingsvergunning als bedoeld in 4.5.1 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 4.5.1  

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 5  Waarde - Archeologie 4

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de 
archeologische waarden van de gronden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  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.

5.2.2  Uitzondering onderzoeksplicht

Het bepaalde in lid 5.2.1 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.

5.2.3  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in lid 5.2.1 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.

5.3  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; 
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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.

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

5.4.1  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 centimeter;
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.

5.4.2  Uitzondering vergunningplicht

Het bepaalde in lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud betreffen;
b. de aanleg van drainage betreffen;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, 

mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
e. niet dieper gaan dan 40 cm beneden het maaiveld of een kleinere oppervlakte dan 200 m² 

beslaan;
f. als al uit een door het bevoegd gezag getoetst en goedgekeurd rapport blijkt dat geen 

waarden worden verstoord.

5.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning werken of werkzaamheden

Een vergunning als bedoeld in 5.4.1 wordt slechts verleend indien: 

a. door de aanvrager een rapport is overleg waarin:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden 

verstoord in voldoende mate zijn vastgelegd en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 

bewaard en/of gedocumenteerd.
b. ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies wordt ingewonnen bij een 

archeologische deskundige; 
c. één of meer voorwaarden aan de omgevingsvergunning worden verbonden indien uit het onder 

a. genoemde rapport blijkt dat het uitvoeren van de werken of werkzaamheden archeologische 
waarden worden verstoord:
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;
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  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 7  Algemene aanduidingsregels

7.1  Geluidzone - industrie

a. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de 
geluidsruimte rondom het bedrijventerrein waar geluidzoneringsplichtige inrichtingen zijn 
toegelaten;

b. Op de buitengrens van de 'geluidzone - industrie' mag de geluidsbelasting vanwege het 
industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan; 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' geldt dat geen woningen en andere 
geluidsgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder mogen worden gerealiseerd; 

d. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub C voor het bouwen 
van nieuwe geluidgevoelige gebouwen en terreinen overeenkomstig de daar voorkomende 
bestemmingen, mits de geluidbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van deze 
geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde 
of een verkregen hogere grenswaarde.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

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

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken 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, anders dan in het kader van 
de bedrijfsvoering;

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. 
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Afwijkingsbevoegdheid

9.1.1  Algemeen

Voorzover het niet op grond van een andere bepaling van de planregels kan worden toegestaan, 
kan het bevoegd gezag met inachtneming van het bepaalde in lid 9.1.2 een omgevingsvergunning 
verlenen voor het afwijken van de bepalingen in dit bestemmingsplan voor:

a. 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:
de hoogte van bijgebouwen niet meer gaat bedragen dan de hoogte van het 
hoofdgebouw;
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 meter;
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 hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 
1. tot een hoogte van ten hoogste 40 meter voor sirenemasten en/of antennemasten ten 

behoeve van telecommunicatie, mits:
de noodzaak voor plaatsing van de mast of antenne is aangetoond waarbij het 
gedeelde gebruik van masten moet zijn overwogen;
het bebouwingsbeeld van de omgeving niet wordt verstoord;
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 wegen wordt geplaatst.

e. bouwen in afwijking van de plaats en de richting van bebouwings- en bestemmingsgrenzen:
1. tot ten hoogste 1,50 meter:

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;
ten behoeve van stoepen, toegangen, portieken, hellingbanen, buitentrappen, erkers, 
balkons, galerijen, luifels, lift- en trappenhuizen alsmede naar de aard vergelijkbare 
delen van bouwwerken;

f. het oprichten van bouwwerken van openbaar nut, zoals abri's, schuilhutten, 
transformatorhuisjes, gasreduceerstations, onder- en bovengrondse verzamelcontainers voor 
afval, flessen, oud papier e.d., 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 meter;

g. het realiseren van voorzieningen ten behoeve van de verkeers- en waterinfrastructuur en de 
waterhuishouding;

h. het oprichten van geluidwerende voorzieningen met een hoogte van ten hoogste 4 meter;
i. het oprichten van gedenktekens, beeldhouwwerken en andere kunstobjecten, allen geen 

gebouw zijnde, tot een hoogte van ten hoogste 6 meter.

   Transformatorstation Meeden 2022

  Pagina 16 van 21



9.1.2   Voorwaarden aan de omgevingsvergunning

Bij de toepassing van de in lid 9.1.1 genoemde afwijkingsregels dient in ieder geval in acht te 
worden genomen dat:

a. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting van 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.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - 
Archeologie 4' (deels) wordt verwijderd van de verbeelding indien uit deskundig archeologisch 
onderzoek blijkt dat ter plaatse geen sprake (meer) is van behoudenswaardige archeologische 
waarden. 
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Artikel 11  Overige regels

11.1  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  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  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 2022'. 
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