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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1
plan:
het inpassingsplan PIP N279 van de provincie Noord-Brabant;
1.2
inpassingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.BP16040-0001
met de bijbehorende regels;
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
antennedrager:
antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;
1.6
antenne-installatie:
installatie bestaande uit een antennestaaf, -spriet (al dan niet met dwarssprieten) of -schotel, een
antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de
daarbij behorende bevestigingsconstructie,
1.7
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.8
bedrijf:
elke onderneming of gedeelte van een onderneming, welke een organisatorisch zelfstandige eenheid
vormt en als zodanig gericht is op de productie of de afzet van goederen of de verlening van diensten;
organisatorisch zelfstandige eenheden als hier bedoeld, welke door of vanwege de overheid worden
geleid, worden voor de toepassing van deze planregels eveneens als bedrijf aangemerkt;
1.9
bedrijfsgebouw:
een gebouw dat noodzakelijk is voor de uitoefening van ter plaatse toegestane (bedrijfs-)activiteiten,
hieronder wordt geen bedrijfs- of dienstwoning verstaan;
1.10
bedrijfsmatige activiteiten:
bedrijfsmatige activiteiten - geen dienstverlening zijnde - en ambachtelijke verzorgende bedrijvigheden,
geheel of overwegend door middel van handwerk;
1.11
begane grondlaag:
de eerste op, of nagenoeg op, het maaiveld gelegen bouwlaag van een gebouw, niet zijnde onderbouw;
1.12
beroepsmatige activiteiten:
een beroep, of beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch,
kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een
woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgevoerd;
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1.13
beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:
de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis verbonden beroep c.q. een
(dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en
dergelijke;
1.14
bestaand:
a. bestaande bouwwerken: bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het inpassingsplan als
ontwerp, dan wel mogen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
b. bestaand gebruik: bestaand ten tijde van het in werking treden van het inpassingsplan;
1.15
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.16
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.17
bijbeborend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander
bouwwerk, met een dak;
1.18
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.19
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.20
bouwlaag:
een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of
balklagen is begrensd, zulks met uitzondering van onderbouw en kapverdieping;
1.21
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop, ingevolge de regels, een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.22
bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;
1.23
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.24
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;
1.25
dakopbouw:
een ondergeschikte constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich boven de dakgoot bevindt
waarbij deze constructie deels boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de
constructie in één of beide dakvlak(ken) van het dak is (zijn) geplaatst;
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1.26
detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige
detailhandel, volumineuze detailhandel, tuincentrum en supermarkt;
1.27
escortbedrijf:
de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt
uitgeoefend (escortservices, bemiddelingsbureaus, overige);
1.28
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.29
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;
1.30
nutsvoorziening:
voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals ten behoeve van de levering van elektriciteit, gas,
drinkwater en telecommunicatiediensten, alsmede ten behoeve van riolering en afvalinzameling;
1.31
ondersteunende horeca:
horeca waarbij de horeca-activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit;
1.32
peil:
a. het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de
bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte bouwterrein;
b. indien de voorgevel van een gebouw gelegen is binnen een afstand van maximaal 5 meter uit de
grens van een bestemming verkeersdoeleinden, gelegen op een dijk, wordt de kruin van de dijk als
peil beschouwd;
c. indien de voorgevel van een gebouw gelegen is binnen een afstand van maximaal 5 meter uit de
grens van de bestemming verkeersdoeleinden, gelegen aan de teen van de dijk, wordt de bovenkant
van de weg als peil beschouwd;
d. in alle andere gevallen, waarin aan een dijk wordt gebouwd wordt als peil beschouwd de gemiddelde
hoogte van het aanliggend afgewerkt terrein;
1.33
prostitutie:
het zich ten behoeve van een ander tegen vergoeding beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele
diensten;
1.34
raamprostitutie:
prostitutie waarbij iemand zich aanbiedt door opvallend voor een raam aan de straat te zitten;
1.35
straatmeubilair:
de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals: verkeerstekens,
wegbebakeningen, bewegwijzeringen, verlichting, halte-aanduidingen, parkeerregulerende constructies,
roadbarriers, afvalinzamelsystemen, brandkranen, informatie- en reclameobjecten, rijwielstandaards,
papier- en plantenbakken, zitbanken, communicatievoorzieningen, beeldende kunst, gedenktekens,
speelvoorzieningen, abri's e.d.;
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1.36
straatprostitutie:
het op de openbare weg door handeling, houding, woord, gebaar of op andere wijze benaderen van het
publiek, met de kennelijke intentie passanten te werven voor prostitutie;
1.37
waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede water aan- en/of afvoer, waterberging en
waterkwaliteit.

1.38
waterstaatsdoeleinden:
onder waterstaatsdoeleinden worden onder meer verstaan waterberging, waterhuishouding, waterlopen
en waterkerende werken ten behoeve van de waterstaat,
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel;
2.2
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;
2.3
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.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3

Bestemmingsregels

Bedrijf

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. opslag en verkoop van motorbrandstoffen met LPG, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', behorende tot categorie 4.1 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten, opgenomen in Bijlage 1 van deze regels;
b. ondersteunende detailhandel;
c. ondersteunende horeca;
met daarbij behorende:
d. erftoegangswegen;
e. nutsvoorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. groen;
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels.
3.2.1 Gebouwen
Ten aanzien van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte niet
meer bedragen dan is aangeduid;
c. voor nutsvoorzieningen geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter en de oppervlakte maximaal 15
m² mag bedragen.
3.2.2 Bouwwerk en, geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
1. de bouwhoogte van palen en masten maximaal 10 meter mag bedragen;
2. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen maximaal 8 meter mag bedragen;
3. de bouwhoogte van terreinafscheidingen maximaal 2 meter mag bedragen;
4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 3 meter mag
bedragen.
3.3
Nadere eisen
Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken,
ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Artikel 4

Groen

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. beheer, herstel en/of de ontwikkeling en instandhouding van de landschappelijke waarden;
met daaraan ondergeschikte:
c. (fiets-)paden;
d. geluidwerende voorzieningen;
e. civieltechnische voorzieningen, zoals molgoten;
f. nutsvoorzieningen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. natuur.
4.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:
a. gebouwen zijn niet toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen waarbij geldt dat de
bouwhoogte maximaal 3 meter en de oppervlakte maximaal 15 m² mag bedragen;
b. andere gebouwen dan die genoemd in lid 4.2 onder a zijn niet toegestaan;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
1. de bouwhoogte van palen en masten maximaal 10 meter mag bedragen;
2. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen maximaal 8 meter mag bedragen;
3. de bouwhoogte van terreinafscheidingen maximaal 2 meter mag bedragen;
4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 3 meter mag
bedragen.
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Artikel 5

Horeca

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horeca in de vorm van een restaurant;
met daarbij behorende:
b. erftoegangswegen;
c. nutsvoorzieningen;
d. parkeervoorzieningen;
e. carpoolvoorzieningen
f. groen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels.
5.2.1 Gebouwen
Ten aanzien van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte niet
meer bedragen dan is aangeduid;
c. voor nutsvoorzieningen geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter en de oppervlakte maximaal 15
m² mag bedragen.
5.2.2 Bouwwerk en, geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
1. de bouwhoogte van palen en masten maximaal 10 meter mag bedragen;
2. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen maximaal 8 meter mag bedragen;
3. de bouwhoogte van terreinafscheidingen maximaal 2 meter mag bedragen;
4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 3 meter mag
bedragen.
5.3
Nadere eisen
Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken,
ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Artikel 6

Verkeer - 1

6.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, met niet meer dan 2x2 doorgaande hoofdrijbanen, alsmede opstelstroken, in- en
uitvoegstroken, op- en afritten en de daarbij behorende bermen en taluds;
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. kabels en leidingen;
met daarbij behorende:
d. straatmeubilair;
e. groen;
f. nutsvoorzieningen;
g. geluidwerende voorzieningen;
h. kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en viaducten;
i. langzaamverkeersverbindingen, zoals voet, bromfiets- en rijwielpaden;
j. bermen en taluds.
6.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels.
a. gebouwen zijn niet toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen waarbij geldt dat de
bouwhoogte maximaal 3 meter en de oppervlakte maximaal 15 m² mag bedragen;
b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn, geldt dat:
1. de bouwhoogte van bruggen maximaal 15 meter mag bedragen;
2. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen maximaal 8 meter mag bedragen;
3. de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 25 meter mag bedragen;
4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 meter mag
bedragen.
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Artikel 7

Verkeer - 2

7.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, met niet meer dan 1 x 1 parallelrijbanen, alsmede opstelstroken, in- en uitvoegstroken, open afritten en de daarbij behorende bermen en taluds;
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. kabels en leidingen;
met daarbij behorende:
d. straatmeubilair;
e. groen
f. nutsvoorzieningen;
g. geluidwerende voorzieningen;
h. kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en viaducten;
i. langzaamverkeersverbindingen, zoals voet, bromfiets- en rijwielpaden;
j. bermen en taluds.
7.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels.
a. gebouwen zijn niet toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen waarbij geldt dat de
bouwhoogte maximaal 3 meter en de oppervlakte maximaal 15 m² mag bedragen;
b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijn, geldt dat:
1. de bouwhoogte van bruggen maximaal 15 meter mag bedragen;
2. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen maximaal 8 meter mag bedragen;
3. de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 25 meter mag bedragen;
4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 meter mag
bedragen.
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Artikel 8

Water

8.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
b. bermen en taluds;
c. bruggen en duikers voor kruisingen met wegverkeer
met daaraan ondergeschikte:
d. natuur;
e. groen.
8.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:
a. gebouwen zijn niet toegestaan;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van
1. maximaal 7 meter voor palen en masten;
2. maximaal 3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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Artikel 9

Leiding - Leidingstrook

9.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Leidingstrook' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor ondergrondse kabels en leidingen inclusief een veiligheidsstrook.
9.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:
a. uitsluitend toegestaan zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de
waterstaatsdoeleinden;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 meter bedragen.
9.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in het vorige lid met inachtneming van de volgende
regels:
a. er kan alleen worden afgeweken voor bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan op grond van de
regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;
b. er mag slechts en alleen afgeweken worden indien de veiligheid van de leiding of het functioneren
van de leiding niet onevenredig worden geschaad.
c. voordat een besluit over afwijking wordt genomen hoort het bevoegd gezag de leidingbeheerder h,
welke verantwoordelijk is voor (het beheer van) de leiding.
9.4
Specifieke gebruiksregels
a. De regels van Artikel 9 gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming,
waarmee de bestemming samenvalt;
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de primaire bestemming;
c. Voor zover dubbelbestemmingen onderling geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 13;
2. in de tweede plaats de bepaligen van artikel 12;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 11;
4. in de vierde plaats de bepalingen van artikel 10;
5. in de vijfde plaats de bepalingen van artikel 9.
9.5

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

9.5.1 Algemeen
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van oppervlakte verharding;
b. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het verrichten van graafwerkzaamheden;
d. het indrijven van voorwerpen in de grond;
e. diepploegen;
f. het aanleggen van kabels en leidingen;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen.
9.5.2 Uitzondering
Het in lid 9.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
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9.5.3 Voorwaarden
a. De werken zijn slechts toelaatbaar voor zover de veiligheid van de leiding of het functioneren van de
leiding niet onevenredig worden geschaad.
b. De in lid 9.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts en alleen verleend indien en voor zover
de bij de bescherming van de belangen van de leiding gedogen en nadat er hieromtrent overleg is
geweest met de leidingbeheerder.
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Artikel 10

Waarde - Archeologie

10.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden
voorkomende archeologische waarden.
10.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag worden gebouwd volgens de bouwregels
van de andere daar voorkomende bestemmingen, mits de aanvrager van een omgevingsvergunning voor
een bouwactiviteit voor een of meerdere bouwwerken met een (gezamenlijke) oppervlakte van 100 m² of
groter een rapport overlegt, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
10.3
Nadere eisen
Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen met betrekking tot:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 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 door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
10.4
Specifieke gebruiksregels
a. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere
bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt.
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.
c. Voor zover dubbelbestemmingen onderling geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 13;
2. in de tweede plaats de bepaligen van artikel 12;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 11;
4. in de vierde plaats de bepalingen van artikel 10;
5. in de vijfde plaats de bepalingen van artikel 9.
10.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
10.5.1 Werken en werk zaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden over een oppervlakte van 100 m² of meer de volgende
werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem;
b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren
d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de
daarmee verband houdende constructies;
f. het uitvoeren van overige grondbewerkingen, zoals woelen, mengen, diepploegen, egaliseren,
aanleggen van drainage en ontginnen.
10.5.2 Uitzonderingen
Het in lid 10.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:
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a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt;
c. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende vergunning.
10.5.3 Archeologisch rapport
De aanvrager van een vergunning als bedoeld in 10.5.1 dient een rapport te overleggen, waarin de
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel
van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
10.5.4 Nadere eisen
Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen met betrekking tot:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 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 door het
bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
10.5.5 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 10.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen
onevenredige aantasting van de belangen van de in lid 10.1 genoemde doeleinden ontstaat.
10.6
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Waarde - Archeologie' geheel of gedeeltelijk
te laten vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de normen van de
archeologische beroepsgroep, ter plaatse geen archeologische waarden zijn vastgesteld.
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Artikel 11

Waarde - Attentiegebieden ehs

11.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Attentiegebieden ehs' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, beheer en herstel van de waterhuishoudkundige
situatie, gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur(waarden).
11.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden zijn bouwwerken toegestaan conform de daar
voorkomende bestemmingen.

11.3
Specifieke gebruiksregels
a. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere
bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt.
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.
c. Voor zover dubbelbestemmingen onderling geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 13;
2. in de tweede plaats de bepaligen van artikel 12;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 11;
4. in de vierde plaats de bepalingen van artikel 10;
5. in de vijfde plaats de bepalingen van artikel 9.
11.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
1. het verzetten van grond van meer dan 100 m³ of op een diepte van meer dan 60 centimeter
beneden maaiveld, voor zover geen vergunning is vereist in het kader van de Ontgrondingenwet;
2. de aanleg van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande
drainage;
3. het verlagen van de grondwaterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het
toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkeingen;
4. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m²,
anders dan een bouwwerk.
b. Het in sub a bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het normale
onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van
kracht worden van het inpassingsplan.
c. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van
werkzaamheden, mag alleen worden verleend indien en voor zover die werken of werkzaamheden
dan wel de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen negatief effect hebben
op de waterhuishouding van de ecologische hoofdstructuur.
d. voordat de in 11.4 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend, hoort het bevoegd gezag het
waterschap, hoogheemraadschap of derde, welke verantwoordelijk is voor (het beheer van) de
waterkering.
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Artikel 12

Waterstaat - Waterbergingsgebied

12.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor (tijdelijke) opvang van water.

12.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mogen in afwijking van hetgeen elders in
deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemmingen van deze
gronden, uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten behoeve van deze bestemming tot een maximale
bouwhoogte van 2 m.

12.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in het vorige lid met inachtneming van het bepaalde in
artikel 12.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden, waarbij moet
worden voldaan aan de volgende regels:
a. de bebouwing mag niet leiden tot een vermindering of verslechtering van het waterbergend vermogen
van de gronden;
b. voordat een besluit over afwijking wordt genomen hoort het bevoegd gezag het waterschap,
hoogheemraadschap of derde, welke verantwoordelijk is voor (het beheer van) de waterkering.
c. Voor zover dubbelbestemmingen onderling geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 13;
2. in de tweede plaats de bepaligen van artikel 12;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 11;
4. in de vierde plaats de bepalingen van artikel 10;
5. in de vijfde plaats de bepalingen van artikel 9.
12.4
Specifieke gebruiksregels
a. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere
bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt.
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.
12.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van
andere oppervlakteverhardingen, voor zover groter dan 100 m² per perceel;
2. het verlagen van de grondwaterstand door drainage of bemaling;
3. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van)
oppervlaktewateren;
4. het ophogen van gronden, aanleggen en/of wijzigen van kaden.
b. Het in sub a bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het normale
onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van
kracht worden van het inpassingsplan.
c. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van
werkzaamheden, mag alleen worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het waterbergend vermogen van de gronden.
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Artikel 13

Waterstaat - Waterkering

13.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het beheer van waterstaatsdoeleinden.
13.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:
a. uitsluitend toegestaan zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de
waterstaatsdoeleinden;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 meter bedragen.
13.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in het vorige lid met inachtneming van de volgende
regels:
a. er kan alleen worden afgeweken voor bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan op grond van de
regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;
b. voordat een besluit over afwijking wordt genomen hoort het bevoegd gezag het waterschap,
hoogheemraadschap of derde, welke verantwoordelijk is voor (het beheer van) de waterkering.
13.4
Specifieke gebruiksregels
a. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere
bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt.
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.
c. Voor zover dubbelbestemmingen onderling geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 13;
2. in de tweede plaats de bepaligen van artikel 12;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 11;
4. in de vierde plaats de bepalingen van artikel 10;
5. in de vijfde plaats de bepalingen van artikel 9.
13.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
1. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
2. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
4. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, aanlegplaatsen of verhardingen ten
behoeve van de watersport.
b. Het in sub a bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het normale
onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van
kracht worden van het inpassingsplan.
c. De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien door de uitvoering van de in sub a bedoelde werken
of werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen het normaal
functioneren van de waterkering wordt of kan worden aangetast.
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Hoofdstuk 3
Artikel 14

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 15

Algemene gebruiksregels

15.1
Vormen van verboden gebruik (onbebouwd)
Als een verboden gebruik, wordt in ieder geval beschouwd een gebruik van gronden en/of water:
a. als opslag-, stort-, lozings- of bergplaats van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik
onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in verband
met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. als terrein voor het al dan niet voor de verkoop opslaan of opstellen van ongebruikte en/of gebruikte,
dan wel geheel of gedeeltelijk uit gebruikte onderdelen samengestelde machines, voer-, vaar- of
vliegtuigen c.q. onderdelen daarvan, die bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken
zijn, behoudens voorzover het betreft parkeren en overigens voorzover dat noodzakelijk is in verband
met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
c. als opslagplaats van hout en/of aannemersmaterialen, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond, of ten behoeve van bouw of
andere tijdelijke werkzaamheden;
d. voor het (doen) uitoefenen van straatprostitutie.
15.2
Vormen van verboden gebruik (gebouwen)
Als een verboden gebruik, wordt in ieder geval beschouwd het gebruik:
a. van gebouwen voor het verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen als detailhandel, met
uitzondering van het verkopen of ten verkoop aanbieden van:
1. goederen, waarvan de verkoop deel uitmaakt van de normale dienstverlening behorende bij het
op hetzelfde perceel uitgeoefende bedrijf;
2. agrarische producten afkomstig van en geteeld op het ter plaatse aanwezige agrarisch bedrijf;
b. van niet voor bewoning bestemde gebouwen of ruimten, daaronder begrepen kampeermiddelen, voor
permanente bewoning;
c. van gebouwen ten behoeve van het (doen) exploiteren van een seksinrichting, een escortbedrijf of
(het laten uitoefenen van) raamprostitutie.

15.3
Groenvoorziening
Binnen de bestemmingen 'Verkeer - 1', 'Verkeer - 2' en '' dient minimaal 6082 m² als groenvoorziening
ingericht te worden.
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Artikel 16

Algemene aanduidingsregels

16.1
Veiligheidszone - lpg
a. Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - lpg' zijn geen nieuwe kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten toegestaan als bedoeld in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI) en
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zoals deze gelden ten tijde van de tervisielegging
van dit plan.
b. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.1 sub a, indien
dit op grond van een verantwoording van het groepsrisico verantwoord is.
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Artikel 17

Algemene afwijkingsregels

17.1
Bevoegdheid tot het afwijken
Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van de regels van het plan, voor:
a. het afwijken van de in het plan voorgeschreven bouwvlak-, bouwhoogte, goothoogte-, breedte-,
diepte-, afstands- en bebouwde oppervlaktematen met ten hoogste 10%;
b. geringe afwijkingen, die in het belang zijn van een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde
plaatsing van bouwwerken, of die noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het
terrein, mits de afwijking in de situering niet meer dan 3 meter bedraagt;
c. het oprichten van bouwwerken voor algemeen nut, mits de oppervlakte van een gebouw niet meer
bedraagt dan 20 m² en de bouwhoogte van de bouwwerken niet meer zal bedragen dan 4 meter;
d. het overschrijden van de bouw- en bestemmingsgrenzen met ten hoogste 1,50 meter, door
ondergeschikte bouwonderdelen;
e. geluidwerende voorzieningen.
17.2
Voorwaarden waaronder kan worden afgeweken
Er kan niet worden afgeweken als bedoeld in lid 17.1, indien de bouw- en gebruiksmogelijkheden van
nabijgelegen percelen in onevenredige mate worden beperkt en/of indien ter plaatse aanwezige waarden
op onevenredige wijze worden of kunnen worden aangetast.
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Artikel 18

Algemene wijzigingsregels

18.1
Algemene wijzigingsbevoegdheid
a. Het bevoegd gezag is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 en artikel 3.26 Wet ruimtelijke
ordening, bevoegd de bestemmingsgrenzen te wijzigen, met uitzondering van de
bestemmingsgrenzen van de bestemmingen 'Verkeer - 1' en 'Verkeer - 2', voor zover zulks van
belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover
zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein.
b. De overschrijdingen genoemd in artikel 18.1 onder a mogen echter niet meer dan 3 meter bedragen
en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.
18.2
Wijziging ten behoeve van de bestemming verkeer
Het bevoegd gezag is bevoegd de bestemmingsgrenzen van de bestemmingen 'Verkeer - 1' en 'Verkeer
- 2' te wijzigen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van de
bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke
toestand van het terrein, mits:
a. de bestemmingsgrens met niet meer dan 1 meter aan weerszijden wordt gewijzigd;
b. is aangetoond dat de wettelijke toegestane grenswaarde van de gevelbelasting van omliggende
functies als bedoeld in de Wet geluidhinder niet wordt overschreden en voor het overige wordt
voldaan aan de vereisten in titel 5.2 van de Wet milieubeheer.
18.3
Wijziging ten behoeve van waterberging
Het bevoegd gezag is bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - reserveringsgebied
waterberging' de bestemmingen te wijzigen ten behoeve van de inrichting en beheer van gronden als
waterbergingsgebied waarbij de bestemming 'Water' of dubbelbestemming 'Waterstaat Waterbergingsgebied' wordt toegekend, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. het gebruik voor waterberging vormt geen onevenredige belemmering voor het gebruik conform de
daar voorkomende bestemmingen;
b. de natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke, abiotische en archeologische waarden
worden niet onevenredig aangetast.

PIP N279
Voorontwerp

- 29 -

9W0870
18 januari 2012

Artikel 19

Algemene procedureregels

19.1
Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
Op de voorbereiding van de in deze regels bedoelde beslissingen omtrent nadere eisen is afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
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Artikel 20

Overige regels

20.1
Verwijzing naar andere regelgeving
Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel van bestuur,
een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt deze wet, algemene
maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) regeling zoals die luidt dan wel van
kracht is op het moment van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan.
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Hoofdstuk 4
Artikel 21

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

21.1
Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan 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 lid 21.1 sub a een omgevingsvergunning verlenen
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal
10%.
c. Lid 21.1 sub 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.
21.2
Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het inpassingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 21.2 sub 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 lid 21.2 sub 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. Lid 21.2 sub 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 22

Slotregel

22.1
Citeertitel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het inpassingsplan PIP N279.
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HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S,
MOTORFIETSEN;
BENZINESERVICESTATIONS
Benzineservisestations:
- met LPG > 1000 m3/jr
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