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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Buitengebied, Ontbrekende schakel N316' van de gemeente 
Montferland;

1.2  bestemmingsplan

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01 met bijbehorende regels; 

1.3  de verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale 
ruimtelijke informatie; 

1.4  aanduiding

een op de verbeelding door middel van een aanduidingsvlak begrensd vlak of figuur, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of bebouwen van 
deze gronden; 

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels

een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening;

1.7  archeologisch deskundige

de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van Burgemeester en 
Wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische 
monumentenzorg;

1.8  archeologisch onderzoek

onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of 
begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de 
Archeologische Kwaliteit (CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 
39 MW en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;

1.9  archeologische verwachting

een aanduiding van een gebied met een daaraan toegekende archeologische verwachting in 
verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied te verwachten overblijfselen van 
menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;
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1.10  archeologische waarde

een aanduiding van een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in 
verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van 
menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.11  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.12  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.13  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bestaand

1. ten aanzien van bebouwing: 
bebouwing die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan rechtens aanwezig is of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een voor dat moment verleende 
bouw-/omgevingsvergunning;

2. ten aanzien van gebruik: 
het gebruik van grond en opstallen, zoals rechtens aanwezig op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan;

1.15  bevoegd gezag

het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wet van 6 november 2008, staatsblad 496);

1.16  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; 

1.17  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond; 

1.18  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.19  omgevingsvergunning

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;
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1.20  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.21  peil

1. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: 
de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

2. in andere gevallen: 
de gemiddelde hoogte van het aan het bouwwerk aansluitende afgewerkte maaiveld.

1.22  rijstrook

Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van 
zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan 
gebruik kunnen maken;

1.23  seksbedrijf

een inrichting waarin bedrijfsmatig, of in de vorm alsof het bedrijfsmatig is, seksuele 
handelingen, dan wel in enige vorm erotisch-pornografische werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Hieronder wordt begrepen:

1. seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of 
in een omvang alsof het bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting 
worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een 
parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische 
massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

2. sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk 
goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of 
verhuurd.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

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;

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; 

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.

2.2  

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de kaart 
en op de schaal waarin het plan is vastgesteld.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Verkeer

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een weg ten behoeve van het doorgaande verkeer met maximaal 2 rijstroken waarbij de 
buitenste rand van de rijstrook op een afstand van maximaal 5 m van de lijn ter plaatse 
van de aanduiding 'as van de weg' mag zijn gesitueerd, één en ander met uitzondering 
van kruisingen en rotondes; 

b. parallelwegen met een maximale breedte van 4,5 m ten behoeve van langzaam- en 
bestemmingsverkeer; 

c. fiets- en voetpaden;
d. duikers, watergangen en voorzieningen ten behoeve van de waterberging; 

met de daarbij behorende:

e. kruisingen en rotondes of gedeelten daarvan;
f. bermen en bermverhardingen, groenvoorzieningen, bermsloten en taluds; 
g. kunst- en bouwwerken ten dienste van de bestemming en ten behoeve van 

ongelijkvloerse kruisingen, zoals bruggen en viaducten;
h. uitsluitend via parallelwegen ontsloten in- en uitritten;
i. overige noodzakelijke en passende voorzieningen, andere bouwwerken, geen gebouw 

zijnde zoals verkeerstekens, palen en masten, geleidevoorzieningen en andere werken;
j. straatmeubilair;
k. nutsvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

a. het bouwen van gebouwen is niet toegestaan;
b. de maatvoering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan in 

de onderstaande tabel is aangegeven.

Functie van het bouwwerk Bouwhoogte in meters (m)

Bruggen, viaducten en soortgelijke kunstwerken ten 
behoeve van een ongelijkvloerse kruising

6

Verkeerstekens, palen en masten 20

Overige niet nader genoemde bouwwerken geen gebouw 
zijnde, zoals straatmeubilair 

6

3.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van 
gronden en bouwwerken voor de verkoop van motorbrandstoffen.
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Artikel 4  Leiding - Gas

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en de 
instandhouding van een ondergrondse hogedruk hoofdaardgastransportleiding. 

4.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

a. op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' mogen 
uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bedoelde leiding worden gebouwd;

b. de oppervlakte en de bouwhoogte van een gebouw mogen niet meer dan respectievelijk 
10 m2 en 3 m bedragen.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 
voor wat betreft het oprichten van bebouwing overeenkomstig de bestemming 'Verkeer' met 
dien verstande dat de leidingbeheerder heeft aangegeven dat daartegen vanuit oogpunt van 
bescherming en onderhoud van de gasleiding, alsmede uit oogpunt van veiligheid, geen 
bezwaar bestaat.

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

4.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden op of in de in artikel 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit 
te voeren: 

a. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, bijvoorbeeld 
rietbeplanting;

b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, 

kabels, drainage, leidingen, met uitzondering van hoofdaardgastransportleidingen) anders 
dan normaal spit- en ploegwerk;

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
e. diepploegen;
f. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
g. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen;
h. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande 

waterlopen;
i. het plaatsen van onroerende objecten, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair.

4.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het verbod als bedoeld in artikel 4.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden die: 

a. voorkomen op de beplantingslijst van de leidingbeheerder;
b. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet 

Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan; 
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
e. normaal onderhoud betreffen of worden uitgevoerd t.b.v. de instandhouding van de 

leiding(en).
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4.4.3  Voorwaarden aan omgevingsvergunning

a. De werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden bedoeld in artikel 4.4.1 zijn 
slechts toelaatbaar indien dit niet strijdig is met de belangen van de leidingen.

b. Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 
4.4.1 te beslissen, wint het bevoegd gezag tijdig schriftelijk advies in bij de 
leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden de belangen in verband met de leidingen niet onevenredig 
worden geschaad en welke voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van 
eventuele schade.
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Artikel 5  Leiding - Rioolpersleiding

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Rioolpersleiding' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg 
en de instandhouding van een ondergrondse rioolpersleiding.

5.2  Bouwregels

a. Op of in de in artikel 5.1 bedoelde gronden met de bestemming 'Leiding - Rioolpersleiding' 
mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bedoelde leiding worden gebouwd.

b. De oppervlakte en de bouwhoogte van een gebouw mogen niet meer dan respectievelijk 
10 m2 en 3 m bedragen.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 
voor wat betreft het oprichten van bebouwing overeenkomstig de bestemming 'Verkeer' met 
dien verstande dat de leidingbeheerder heeft aangegeven dat daartegen vanuit oogpunt van 
bescherming en onderhoud van de leiding, geen bezwaar bestaat.

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

5.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit 
te voeren: 

a. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, bijvoorbeeld 
rietbeplanting;

b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het verrichten van grondroeractiviteiten dieper dan 50 cm;
d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
e. diepploegen;
f. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
g. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen;
h. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande 

waterlopen;
i. het plaatsen van onroerende objecten, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair.

5.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het verbod als bedoeld in artikel 5.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden die: 

a. voorkomen op de beplantingslijst van de leidingbeheerder;
b. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet 

Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
e. normaal onderhoud betreffen of worden uitgevoerd t.b.v. de instandhouding van de 

leiding(en).
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5.4.3  Voorwaarden aan omgevingsvergunning

a. De werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden bedoeld in artikel 5.4.1 zijn 
slechts toelaatbaar indien dit niet strijdig is met de belangen van de leidingen.

b. Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 
5.4.1 te beslissen, wint het bevoegd gezag tijdig schriftelijk advies in bij de 
leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden de belangen in verband met de leidingen niet onevenredig 
worden geschaad en welke voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van 
eventuele schade.
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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachting 1

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de 
bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verrichten van bodemingrepen 
dieper dan 30 cm en een oppervlakte groter dan 100 m2 dient de aanvrager een rapport 
te overleggen op basis van archeologisch inventariserend veldonderzoek, waarin de 
archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in 
voldoende mate is vastgesteld;

b. indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het 
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de 
omgevingsvergunning: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een 
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 
gezag goedgekeurd programma van eisen; of

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te 
laten begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het 
bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is 
omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de 
gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch 
deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is van overeenkomstige 
toepassing.

6.2.2  Advies archeoloog

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in 6.2.1 sub 
a, wint zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen 
van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan 
de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

6.2.3  Uitzondering bouwregels

Het bepaalde onder 6.2.1 sub a geldt niet indien:

a. op basis van archeologisch inventariserend veldonderzoek dan wel andere beschikbare 
informatie is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 
oppervlakte met maximaal 100 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt 
benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.
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6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en 
de afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit 
archeologisch inventariserend veldonderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en 
beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen 
zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te 
behouden.

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

6.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm onder het maaiveld over een oppervlakte van 

meer dan 100 m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en 
ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van 
sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage en/of 
oppervlakteverhardingen;

c. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande 
funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

6.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 6.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden in het kader van het normale 
beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van 
bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en 
leidingen;

b. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden binnen een afstand van 
maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;

c. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden in de bodem waarvoor op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan een vergunning in dit kader is 
verleend;

d. in geval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel overige 
bepalingen van de Monumentenwet 1988 van toepassing zijn.

6.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de onder 6.4.1 genoemde omgevingsvergunning gelden de volgende 
beoordelingscriteria:

a. de omgevingsvergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische 
waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport op 
basis van archeologisch inventariserend veldonderzoek dat de aanvrager bij de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de 
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het 
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Indien het rapport 
daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de erkend archeoloog zo nodig een 
opgraving plaats te vinden;
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b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien (op advies van een archeologisch 
deskundige) naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het 
terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld dan wel is aangetoond 
dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

6.4.4  Voorwaarden aan omgevingsvergunning

a. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en de 
volgende voorwaarden aan de omgevingsvergunning verbinden: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of 
andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 
gezag goedgekeurd programma van eisen; of

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door 
een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
programma van eisen en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken of werkzaamheden schriftelijk 
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is 
omgegaan.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in 6.4.1 wint zij advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of 
door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan 
worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te 
worden gesteld.

6.4.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' geheel of gedeeltelijk te laten 
vervallen, indien op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de 
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer 
archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van 
bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 
van deze regels is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud 
in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

8.2  

In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van 
bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tot stand zijn gekomen minder bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 
van deze regels is voorgeschreven, is de bestaande afstand eveneens (maximaal) 
toegestaan.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval begrepen:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met 
uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 
gebruik en onderhoud;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig 
gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksbedrijf dan wel ten behoeve van 
prostitutie.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. in het plan genoemde bouwhoogten, oppervlaktematen en afstandseisen, waarbij een 
overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, 
oppervlakte- en afstandseisen;

b. de regels voor zover er afwijkingen zijn ten aanzien van de ligging van 
bestemmingsgrenzen- en bebouwingsgrenzen welke noodzakelijk zijn ter aanpassing van 
het plan aan de bij de uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, mits die 
afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 5 m bedragen.

10.2  

Afwijking als bedoeld in artikel 10.1 onder b is slechts toegestaan, mits:

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden 
niet onevenredig worden geschaad;

b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 
worden geschaad;

c. De noodzaak hiertoe is aangetoond.
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van 
geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met 
inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;
b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden 

mogen niet onevenredig worden geschaad;
c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet 

onevenredig worden geschaad.
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Artikel 12  Algemene aanduidingsregels

12.1  wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst ' is de 
verwerkelijking van de bestemmingen in de naaste toekomst noodzakelijk.
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Artikel 13  Algemene procedureregels

Bij de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen op grond van het 
bepaalde in de regels van dit plan is de navolgende voorbereidingsprocedure van toepassing:

a. voorafgaand aan de terinzagelegging maken burgemeester en wethouders het 
voornemen om nadere eisen te stellen in een huis-aan-huisblad dat in de gemeente wordt 
verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze bekend;

b. het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende twee 
weken voor een ieder ter inzage;

c. de bekendmaking houdt de mededeling in dat belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren kunnen brengen bij burgemeester en 
wethouders gedurende de termijn van terinzagelegging;

d. indien tegen het voornemen zienswijzen zijn ingediend, wordt het besluit omtrent het 
stellen van nadere eisen met redenen omkleed;

e. burgemeester en wethouders stellen de indiener(s) van een zienswijze in kennis van hun 
besluit.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

14.1.1  

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,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. 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.

14.1.2  

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1.1 een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in artikel 14.1.1 met maximaal 10%.

14.1.3  

Artikel 14.1.1 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 overgangsbepalingen van dat plan.

14.2  Overgangsrecht gebruik

14.2.1  

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

14.2.2  

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 14.2.1, 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.

14.2.3  

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 14.2.1, 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.

14.2.4  

Artikel 14.2.1 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 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 
'Buitengebied, Ontbrekende schakel N316'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ………

De voorzitter,  De griffier,

………………  ………………
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