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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  Plan
Het bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem met identificatienummer NL.IMRO.0202.857- van de 
gemeente Arnhem.

Bijlage 7  MER, gemeente Arnhem

1.2  Bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de daarbij behorende 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
Grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
 

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

1.6  Bebouwingspercentage
Een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage dat de grootte van een gedeelte van een 
Bestemmingsvlak of gedeelte van een Bouwvlak aangeeft dat ten hoogste mag worden bebouwd.

1.7  Bestaand
met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van inwerkintreding van het 
plan;
met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van inwerkingtreding van het plan.

1.8  Bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.

1.9  Bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

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

1.11  Bouwgrens
De grens van een bouwvlak.
 

1.12  Bouwperceel
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten.
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1.13  Bouwperceelsgrens
De grens van een bouwperceel.
 

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

1.15  Bouwwerk
Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
 

1.16  Dagrecreatief medegebruik
Een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen 
dit recreatieve gebruik is toegestaan, met uitzondering van verblijfsrecreatieve voorzieningen.  

1.17  Erf(af)scheiding
De scheiding tussen twee onroerende zaken die niet aan dezelfde eigenaar behoren, niet door dezelfde 
gebruikers worden benut, dan wel louter kadastraal gescheiden zijn. 

1.18  Evenement
Het geheel van al dan niet incidentele dan wel al dan niet kortdurende, maar wel tijdelijke activiteiten, 
dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis, zoals een motorcrosswedstrijd, waarbij 
het schenken van alcoholische dranken is toegestaan. Daarbij geldt dat:
a. er maximaal 10 evenementen per jaar zijn toegestaan;
b. een evenement niet langer mag duren dan 2 dagen, en in totaal - het opbouwen en afbreken van 

voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen - 6 dagen.

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

1.20  Kampeerauto
Een auto, waarin voorzieningen zijn getroffen voor dag- en/of recreatief nachtverblijf.   

1.21  Landschap
Een complex van relatiestelsels, tezamen een herkenbaar deel aardoppervlak vormend, dat gemaakt is 
en in stand gehouden wordt door de wederzijdse beïnvloeding van levende en niet-levende natuur 
alsmede de wisselwerking met de mens. 

1.22  Landschappelijke waarde
Bijzondere landschappelijke kenmerken van een gebied of object in de zin van aantrekkelijkheid, 
herkenbaarheid/identiteit en diversiteit bestaande uit aardkundige, cultuurhistorische en 
visueel-ruimtelijke waarden, afzonderlijk of in onderlinge samenhang. 

1.23  Maaiveld
De hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op het gebouw, bouwwerk of windturbine. 

1.24  Maatschappelijke voorzieningen
Educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen.  
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1.25  Mobiel kampeermiddel
Tentwagens, kampeerauto's of caravans dan wel een ander voertuig of gewezen voertuigen of gedeelten 
daarvan, voor zover geen gebouw zijnde waarvoor ingevolge artikel 40 van de woningwet een 
bouwvergunning is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele 
blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf. 

1.26  Motorcross
Sporttak binnen de motorsport, waarbij met gemotoriseerde voertuigen een race wordt gereden op een 
veelal ruw of hobbelig parcours.

1.27  Motorcrossterrein
Een terrein bedoeld voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden, of voor recreatieve 
doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen en voor trainingen en testritten met gemotoriseerde 
voertuigen en voor de activiteiten die daarbij horen, zoals onderhoudswerkzaamheden.

1.28  Normaal onderhoud, gebruik en beheer
een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan van 
deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt.  

1.29  Ondergeschikte bouwdelen
Een buiten de gevel of dakvlakken uitstekend onderschikt deel van een bouwwerk, met uitzondering van 
een uitgebouwd gedeelte van een gebouw dat dient ter uitbreiding van het oppervlak.  

1.30  Opslag
Het bedrijfsmatig opslaan van goederen, grondstoffen, andere stoffen en materialen.  

1.31  Overkapping
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder eigen wanden dat aan maximaal een deel van één zijde 
een gesloten wand kent, waaronder begrepen een carport.  

1.32  Parkeerplaats
Een ruimte geschikt voor de stalling van een motorvoertuig. 

1.33  Peil
1. voor een Gebouw, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg of pad grenst: de hoogte van 

die weg of dat pad ter plaatse van de hoofdtoegang;
2. voor een Gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 

afgewerkte terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
3. voor een ander Bouwwerk de hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse bij voltooiing van de 

bouw.
4. voor zover als zodanig aangegeven in de bestemmingsregels: Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.).

1.34  Trailsport
Motorsport waarbij hindernissen (non-stops) worden bedwongen met een motorfiets. Het zetten van één 
of meer voeten op de grond, stilstaan, achteruit rijden of buiten de non-stop komen levert strafpunten op. 

1.35  Voorzieningen van algemeen nut
Voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.  
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1.36  Wet/wettelijke regelingen
Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., 
dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van 
het ontwerpplan, tenzij anders bepaald. 

Artikel 2  Wijze van meten

Bij 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, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel.

2.2  De inhoud 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.

2.3  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.

2.4  De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.5  Afstand tot de bouwperceelsgrens

Tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het 
kortst is.

2.6  Ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

Vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Maatschappelijk - Militair Oefenterrein

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Militair Oefenterrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een militair oefenterrein;
b. ter plaatse van de aanduiding 'motorcrossterrein', tevens voor een motorcrossterrein ten behoeve van 

motorcross en trailsport, met bijhorend clubhuis en opslagruimte;
c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' een parkeerterrein ten behoeve van het 

motorcrossterrein;
d. niet commercieel recreatief medegebruik in de vorm van dagrecreatie en nachtverbliif in (mobiele) 

kampeermiddelen mogelijk, uitsluitend voor deelnemers aan motorcrossevenementen en hun 
begeleiders en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'.

met de daarbij behorende:
e. wegen en paden ten behoeve van bestemmingsverkeer;
f. voorzieningen voor het verkeer en straatmeubilair;
g. groenvoorzieningen;
h. parkeervoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. er mogen uitsluitend gebouwen ten dienste van het motorcrossterrein worden gebouwd;
b. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. het bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt maximaal 40%
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal gebouwen', mag het aantal gebouwen niet meer 

bedragen dan is aangegeven op de verbeelding;
e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 

is aangegeven op de verbeelding.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1,5 meter;
b. De hoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 15 meter, met dien verstande dat 

lichtmasten niet zijn toegestaan;
c. De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer bedragen dan 3 meter, met dien verstande dat 

er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden en tot maximaal 30 m²;
d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 

meter.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Evenementen

Ter plaatse van de aanduiding 'motorcrossterrein' zijn evenementen toegestaan in het kader van de 
motorcross en trailsport. 

3.3.2  Strijdig gebruik

Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen:
a. het aanbrengen van recreatievoorzieningen, of voor enige andere vorm van kamperen, indien dit 

gebruik niet plaatsvindt ten tijde van motorcrossevenementen en ter plaatse van de aanduiding 
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'parkeerterrein';
b. voor het racen en crossen met motorvoertuigen buiten de gronden met de aanduiding 

'motorcrossterrein'. 

3.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduiding als bedoeld in 3.1 sub b en in samenhang 
hiermee 3.1 sub c, te verwijderen indien de activiteit ter plaatse gedurende een half jaar is beëindigd en 
er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.

Artikel 4  Waarde - Landschap

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor behoud, het herstel en de versterking van de op deze gronden 
voorkomende dan wel daaraan eigen landschappelijke waarden.

4.2  Bouwregels

Op of in de in 4.1 genoemde gronden mogen, in afwijking van hetgeen elders in deze planregels is 
bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemming(en) van deze gronden, geen 
bouwwerken worden gebouwd.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 
voor het bouwen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming(en), mits voldaan wordt aan 
de volgende voorwaarden:
a. er is verzekerd dat de aanwezige landschappelijke waarden niet worden geschaad.

4.4  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van de situering van bouwwerken die mogen worden 
gebouwd op grond van de andere bestemming(en) nadere eisen stellen ter voorkoming van een 
onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke waarden. 

4.5  Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen:
a. het aanbrengen van recreatievoorzieningen, dan wel als standplaats voor onderkomens en 

stacaravans of voor enige andere vorm van kamperen, indien dit gebruik niet plaatsvindt ten tijde van 
motorcrossevenementen en ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';

b. het aanbrengen van afbeeldingen of tekens voor commerciële doeleinden, buiten de gronden met de 
aanduiding 'motorcrossterrein';

c. het opslaan, lozen c.q. storten, als dan niet ten verkoop van onbruikbare dan wel aan hun 
oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, materialen, stoffen, producten,  voer- of vaartuigen of 
machines;

d. voor het racen en crossen met motorvoertuigen en bromfietsen buiten de gronden met de 
aanduiding 'motorcrossterrein'. 
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4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

4.6.1  Verbod

Het is verboden op of in de in 4.1 genoemde gronden zonder of in afwijking van een  
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden uit te voeren 
of te laten uitvoeren:
a. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewassen;
b. het aanbrengen beplantingen;
c. het aanbrengen van leidingen, constructies, installaties of apparatuur;
d. het afgraven of verlagen van de bodem;
e. het ophogen, egaliseren of ontginnen van de bodem, waaronder tevens wordt verstaan het het 

aanleggen van wegen t.b.v. bestemmingsverkeer; 
f. het gebruik van groeistoffen, stoorstoffen of kunstmest; 
g. het verbreden of verharden van voetpaden, rijwielpaden, ontsluitingswegen en parkeerplaatsen;
h. het aanbrengen van recreatievoorzieningen; 
i. het graven, dichten, verdiepen of verbreden van sloten, greppels, beken en andere waterpartijen;
j. aanleggen van reservoirs;
k. grootschalig verwijderen van bosstrooisel of mos;
l. aanbrengen van rasters.

4.6.2  Uitzonderingen

Het in lid 4.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en/of 
werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud, beheer en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

4.6.3  Toelaatbaarheid

De in lid 4.6.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:
a. de werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden geen belemmering vormen voor het 

behoud, herstel en/of duurzame ontwikkeling van de landschappelijke waarden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

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

Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  Bouwen binnen bouwvlak

a. Indien binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven mag, behoudens andersluidende 
bepalingen in deze regels, uitsluitend worden gebouwd binnen dit bouwvlak.

b. Indien in een bestemmingsvlak geen bouwvlak is aangegeven, mag uitsluitend worden gebouwd voor 
zover daartoe in de betreffende bestemmingsregel uitdrukkelijk mogelijkheden zijn opgenomen.

6.2  Bebouwingspercentage

a. Indien in een bouwvlak geen bebouwingspercentage is aangegeven, mag dit vlak geheel worden 
bebouwd.

b. Indien binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak en een bebouwingspercentage zijn aangegeven is 
het bebouwingspercentage van toepassing op de gronden binnen het bouwvlak.

c. Indien in een bestemmingsvlak respectievelijk bouwvlak slechts één bebouwingspercentage is 
aangegeven geldt dit percentage voor het gehele bestemmingsvlak respectievelijk bouwvlak.

d. Indien in een bestemmingsvlak respectievelijk bouwvlak meerdere bebouwingspercentages zijn 
aangegeven, gelden deze percentages voor die delen van het bestemmingsvlak respectievelijk 
bouwvlak waarin ze zijn aangegeven.

Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
a. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslagplaats voor vaten, kisten, al 

dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe 
bouwmaterialen, afval, puin, grind en brandstoffen, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband 
houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;

b. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als uitstallings- of opslagplaats van al 
dan niet voor gebruik geschikte voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan, tenzij dit gebruik 
noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;

c. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als uitstallings- of opslagplaats, dan wel 
staan- of ligplaats voor onderkomens, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met 
het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;

d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting 
en/of prostitutie.

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:
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1. de in deze regels opgenomen bouwregels, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in 
de regels vastgelegde maten;

2. de verplichting tot het bouwen binnen het bouwvlak, zoals bedoeld in artikel 6.1 mits:
a. de overschrijding van het bouwvlak niet meer bedraagt dan twee meter, de bestemmingsgrens 

niet wordt overschreden en het de bouw betreft van ondergeschikte bouwdelen;
b. het de bouw van volledig beneden peil gelegen bouwwerken betreft, mits:

een diepte van 6 meter niet wordt overschreden;
het maaiveld wordt afgewerkt op een wijze die past binnen de bestemming;
geen onevenredige toename van de parkeerdruk plaatsvindt;
de bestemmingsgrens niet wordt overschreden;

3. de bestemmingsbepalingen voor het oprichten van:
a. kunstobjecten en voorzieningen van algemeen nut;
b. sirenemasten met een hoogte van maximaal 18 meter;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van (tele)communicatie:

voorzover vrijstaand, met een hoogte van maximaal 20 meter;
voorzover op of aan een ander bouwwerk te plaatsen, met een hoogte van maximaal 8 
meter boven de aangegeven maximumbouwhoogte;

d. geluidwerende voorzieningen voor zover deze noodzakelijk zijn ingevolge de bepalingen van de 
Wet geluidhinder. 

Artikel 9  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van:
a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere 

realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 
meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit 
daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het 
bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt 
naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de 
tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.

Artikel 10  Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in artikel 3.6 van de wet 
is de volgende procedure van toepassing:
a. burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende 

stukken voor een periode van twee weken ter inzage;
b. voorafgaand aan de terinzagelegging geven burgemeester en wethouders in een of meer dag-, 

nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Volstaan kan 
worden met het vermelden van de zakelijke inhoud;

c. in de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen, wie in de 
gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen en op welke wijze dit dient te gebeuren;

d. belanghebbenden kunnen bij burgemeester en wethouders naar keuze schriftelijk of mondeling hun 
zienswijze over de ontwerp naar voren brengen;

e. de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld onder d bedraagt twee weken, 
welke termijn aanvangt met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

11.1.1  Overgangsbepaling

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.

11.1.2  Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sublid 11.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor 
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sublid 11.1.1 met maximaal 10%.

11.1.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het bepaalde in lid 11.1.1 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 overgangsbepaling van dat plan.

11.2  Overgangsrecht gebruik

11.2.1  Overgangsbepaling

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

11.2.2  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.2.1 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.

11.2.3  Verbod hervatten strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.2.1 na de 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.

11.2.4  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Het bepaalde in lid 11.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Motorcrossterrein Arnhem'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

………………………

14   "Motorcrossterrein Arnhem" (ontwerp)



  Motorcrossterrein Arnhem

De voorzitter, De griffier,
………. ………
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