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Hoofdstuk 1

Artikell
1.1

Inleidende regels

Begrippen
plan:
het inpassingsplan "Traverse Dieren" van de provincie Gelderland;

1.2

inpassingsplan:
degeometrisch bepaalde planobjecten als vervatin hetGML-bestand
NLlMRO.9925 .IPTraverseDieren-ONT1 met de bijbehorende regels ;

1.3

aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak offiguur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar jngevolge
de regels worden gesteld ten aanzien van het gebrui ken/of het bebouwen van deze gronden;

1.4

aanduidingsgrens:
de grens va n een a a ndui di ng i ndi en het een vi a k betreft;

1.5

agrarisch bedrijf:
een bedrijf dat is geri cht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van
gewassen en/of het houden van dleren, nader te onderscheiden in :
a.
b.

1.6

een akkerbouwbedrijf;
een veehouderij bedrijf (ni et zij nde i ntens i eve veehouderij);

bebouwing:
een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zjjnde;

1.7

beschermd dorpsgezicht:
een gebied aangewezen op grond van de Monumentenwet 1988; een en ander lOals vervat in
het besluit tot aanwijzing van 28 december 2011;

1.8

bestemmingsgrens:
de grens va n een bestemmi ngsvl a k;

1.9

bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.10

bevoegd gezag:
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag
om een omgevingsvergunni ng often aanzien van een al verleende omgevingsvergunni ng;

1.11

bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen ofveranderen
van een standplaats;
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bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op
de grond;

1.13

buitenplaats:
een gebouw dat va nwege zij n cultuurhi stori sche, a rchitectoni sche en monumenta I e waa rde
in relatie met zijn directe omgeving en parkachtige setting als waardevol beschouwd moet
worden;

1.14

cultuurhistorische waarde:
de kenmerken van het gebruik dat de mens in de loop der geschiedenis van grond en
gebouwen heeft gemaakt zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de bepl anti ng, het
slotenpatroon of de architectuur, onder cultuurhistorische waarden worden mede verstaan
de archeologische waarden en monumenten;

1.15

cultuurhistorisch deskundige:
een des kundige met betrekking tot cultuurhistori e die voldoet aan door burgemeester en
wethouders te stellen kwal ificati es of het Samenwerki ngsverband Cultuurhistorie van de
gemeente Rheden;

1.16

eigen voortgebrachte producten:
producten die door het toegelaten bedrijf zijn voortgebracht, geteel d of vervaardigd;

1.17

functie:
doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen
daarvan is toegestaan;

1.18

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

1.19

intensieve veehouderij:
een agrarisch bedrijf of dat deel van een agrarisch bedrijf waar tenminste 250 m2 aan
bedrijfsvloeroppervl ak aanwezig is dat gebruikt wordt a Is veehouderij vol gens de Wet
milieubeheer, waar geen melkrundvee, schapen, paarden of andere dieren biologisch
gehouden worden en waar geen dieren gehouden worden uitsluitend of in hoofdzaak ten
behoeve va n natuurbeheer;

1.20

kunstwerk:
een civieltechnisch dan wei beeldend kunstwerk;

1.21

landschappelijke waarde:
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het
aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en be"invloeding van
niet-Ievende en levende elementen;
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natuurwaarde:
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door onderlinge samenhang en
be"invloeding van de levende en niet levende natuur, lOals geologische, geomorfologische,
bodemkundige en/of biologische elementen;

1.23

ondergronds:
beneden het peil;

1.24

overkapping:
een bouwwerk zonder eigen wanden, dat aan ten minste een deel van een zijde een gesI oten
wand kent;

1.25

peil:
a.
b.

1.26

voor gebouwen, waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de
weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;

perceelsgrens:
een I ij n di e een bouwperceel va n een a nder bouwperceel, a nder terrei n of va n de openba re
weg scheidt;

1.27

rijstrook:
een strook behorende bij een (hoofd)weg, niet zijnde ventwegen, rijwielpaden, voetpaden en
daarmee gelijk te stell en wegen en paden;

1.28

straatmeubilair:
hieronder wordt voor de werking van dit inpassingsplan mede verstaan: (ondergrondse)
inzamelbakken voor huishoudafval, -papier, -glas, kleding en andere afvalbakken,
toega nsconstructies voor ondergrondse voorzieni ngen, werken va n beel dende kunst,
speeltoestellen en draagconstructies voor recl a me, alsmede abri's en kleinschalige
bouwwerken ten behoeve van (openba reI nutsvoorzi eni ngen;

1.29

tunnel:
kunstmatige ondergrondse doorgang, hi eronder wordt ook verstaan een open tunnel bak,
overkl uizi ng of verdi ept a angel egde weg;

1.30

watergang:
een werk al of niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, te
bergen, af te voeren en toe te voeren, de boven water gel egen ta Iuds, bermen en
onderhoudspaden daaronder mede verstaan;

1.31

weg:
aile voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder
begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen
en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als lOdanig aangeduide
pa rkeerterrei nen;

1.32

werk:
een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde.
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Artikel2

Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als voigt gemeten:

2.1

de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zij nde, met uitzonderi ng va n ondergeschi kte bouwdel en, zoa I 5 schoorstenen, a ntennes, en
naar aard daarmee gelijk te stell en bouwonderdelen;

2.2
de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten opzichte
van peil:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes , en
naar aard daarmee gelij k te stell en bouwonderdelen;

2.3
de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in de vorm van
een tunnel, ten opzichte van peil:
vanaf het peil tot aan het laagste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzonderingvan ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes, en
naar aard daarmee gel ijk te stell en bouwonderdelen;

2.4

de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvl akken en/of het hart van de scheidi ngsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;

2.5

lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:
tussen (de lij nen getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of hart va n
scheidsmuren).
Bij toepassi ng van het bepaa Ide ten aanzien van het bouwen worden ondergeschi kte
bouwdelen, a Is pi i nten, pi I asters, kozij nen, gevelversi eringen, venti latiekana len,
schoorstenen, gevel - en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten
beschouwi ng gelaten, mits de overschrij di ng va n bouw- en bestaande grenzen niet meer
bedraagt dan 1 meter.
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Artikel3
3.1

Bestemmingsregels

Agrarisch - Gebied met landschappelijke en natuurwaarden
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch - Gebied met landschappelijke en natuurwaarden' aangewezen gronden
zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3.2

agrarische bedrijven, uitgezonderd het gebrui k als boomkwekerij, i ntensieve veeteelt en
pa a rdenfokkerij;
instandhouding en ontwikkeling van de landschappelijke, aardwetenschappelijke,
cultuurhistorische en natuurwaarden;
onderges chi kt extensi ef recreati ef medegebrui k, voorzover de onder b genoemde
waarden nietonevenredigworden aangetast;
het op hobbymatige basis houden van dieren;
fiets- en wandel paden, kruisende wegen, speelvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen;
watergangen en waterpartijen;
bruggen, andere civieltechnische werken;
straatmeubi I air en andere bij behorende voorzi eni ngen;

Bouwregels
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde tot een
hoogtevan maximaal1,3 meter.

3.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, bij het verlenen van een omgevingsvergunning nadere
eisen stellen aan de plaats van bebouwing ten aanzien van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.4
3.4.1

de gebrui ks mogel ij kheden va n a a ngrenzende gronden;
het I a nds cha ps- en bebouwi ngs beel d;
de milieusituatie;
het uitzichtvan woningen;
cultuurhi stori sche wa arden;
de verkeersvei I i ghei d.

Specifieke gebruiksregels
Gebruiksverbod
Tot een strij di g gebrui k wordt in el k geva I gereknd het gebrui k va n de gronden ten behoeve
van opslag van mest in mestzakken, foliebassins en sleufsilo's.

3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
3.5.1

Verbod
Het is verboden op of in de tot 'Agrarisch - Gebied met landschappelijke en natuurwaarden'
bestemde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende
werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.

blad 9 van 30

hetvellen, rooien en beschadigen van houtgewassen anders dan bij wijzevan
verzorgi ng van de aa nwezige houtopsta nd en het beheer als hakhoutbos;
het verlagen of afgraven van de bodem en ophogen en egaliseren van gronden;
het aa nlegen va n waterlopen of het vergraven, dempen, verdiepen of verbreden van
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d.
e.
f.

g.
h.

i.
3.5.2

greppels, sl oten, poelen, beken en andere waterga ngen of
hemelwateri nfi Itrati evoorzi eni ngen;
het verlagen van het grondwaterpei I;
het aanbrengen, verbreden of verharden van wegen, paden, banenof parkeergelegenheid
en andere oppervlakte verharding;
het aanbrengen va n ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- of andere
lei dingen en de daarmee verba nd houdende constructies, i nstallaties of apparatuur
res pecti evel ij k het aanbrengen van constructies in verba nd met bovengrondse
leidingen;
het bema len of draineren van grond alsmede het wi nnen, toevoeren, afdammen of
stuwen van water;
hetscheuren van grasland;
het veroorza ken va n ontpl offi ngen in de grond.

Uitzonderi ng op verbod
Een omgevi ngsvergunni ng is niet vereist voor:
a.
b.

c.

d.
e.

blad 10 van 30

werken en/of werkzaamheden wei ke op het tijdsti p waa rop het pi an va n kracht is, in
uitvoeri ng zij n;
werken en/of werkzaamheden waarvoor op grond van meer specifieke regelgeving
vergunning of ontheffj ng noodzakelijk is en waarva n deze specifieke regelgevi ng
dezelfde waarden beoogt te beschermen als het in lid 3.5.1 omschreven verbod;
werken en/of werkzaamheden die van zeer geringe omvang zijn dan wei het normale
onderhoud en beheer betreffen, waaronder in ieder geval verstaan ploegen, eggen, het
uit baggeren van waterlopen;
werken en/of werkzaamheden welke noodzakelijk zijn in verband met het op de
bestemming gericht beheer;
werken en/of werkzaamheden welke bedoeld zij n in lid 3.5.1 maar de in lid 3.1
omschreven waarden van deze gronden niet aa ntasten.
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Artikel4
4.1

, __ " .

Natuur
Bestemmingsomschrijving
De voor ' Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

4.2

de i nstandhoudi ng en ontwi kkeli ng van de landschappel ijke, aardwetenschappel ij ke,
cultuurhistorische en natuurwaarden;
onderges chi kt extens i ef recreati ef medegebrui k;
watergangen en waterpartijen;
faunabeheer;
bestaande gebiedsontsl uiti ngs- en erftoega ngswegen.

Bouwregels
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde tot een
hoogtevan maximaal1,3 meter.

4.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, bij het veri enen va n een omgevi ngsvergunni ng na dere
eisen stellen aan de plaats van bebouwingten aanzi en van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de gebrui ks mogel ij kheden va n a a ngrenzende gronden;
het landschaps- en bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;
het uitzicht van woningen;
cultuurhistorische waarden;
de verkeersvei I i ghei d.

4.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1

Verbod
Het is verboden op of i n de tot 'Natuur' bestemde gronden zonder of in afwij ki ng va n een
omgevingsvergunning de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit
tevoeren:
a.
b.

c.
d.

4.4.2

hetvellen, rooien en beschadigen van houtgewassen;
het a a nl egen va n waterl open of het vergraven, dempen, verdi epen of verbreden va n
greppels, sloten, poelen, beken en anderewatergangen of
hemel wateri nfi Itrati evoorzi eni ngen;
het aanbrengen, verbreden of verharden va n wegen, paden, banen of
pa rkeergelegenhei d en andere oppervl akte verhardi ng;
het aanbrengen va n ondergrondse transport-, energi e- of telecommunicatie- of andere
leidi ngen en de daarmee verband houdende constructies, i nsta lIaties of apparatuur
respectievelijk het aanbrengen van constructies in verband met bovengrondse
leidingen.

Uitzonderi ng op verbod
Een omgevi ngsvergunni ng is niet vereist voor:
a.
b.

c.

blad 11 van 30

werken en/ofwerkzaamheden welke op hettijdstip waarop het plan van kracht is, in
uitvoering zijn;
werken en/of werkzaamheden waarvoor op grond van meer specifieke regelgeving
vergunni ng of ontheffi ng noodzakelijk is en waarvan deze specifieke regelgevi ng
dezelfde waarden beoogt te beschermen als het in lid 4'.4.1 omschreven verbod;
werken en/of werkzaamheden die van zeer geringe omvang zijn dan wei het normale
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d.
e.

blad 12 van 30

onderhoud' en beheer betreffen, waaronder in ieder geval het uit bagg,eren van
waterlopen;
werken en/ofwerkzaamheden welke nQodzakelijk zljn In verband met het op de
bestemminggericht beheer;
werken en/ofwerkzaarriheden welk¢ bedoeld iijn in lid 4.4.1 maar de in lid 4.1
omschreven waarden van deze gronden niet aantasten.
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ArtikelS
5.1

Verkeer
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' a a ngewezen gronden zij n bestemd voor:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

5.2

gebiedsonsluitingswegen met maximaal 2x2 doorgaande rijstroken, erftoegangswegen
en overige lokale wegen met de daarbij behorendetechnische voorzieningen,
bouwwerken en gebouwen;
(on)gelijkvloerse kruisingen;
ter plaatse va n de aanduidi ng 'rai Iverkeer', s poorwegen met de daarbij behorende
technischevoorzieningen, bouwwerken en gebouwen;
ter plaatsevan de aanduiding 'tunnel', een tunnel;
voetgangersviaducten en-bruggen;
gel ui dwerende voorzi eni ngen;
passages ten behoeve va n fa unaverkeer (hopovers, ecoducten en dergel ij ke);
groen- en parkeervoorzieni ngen, voorzieni ngen ten behoeve van de waterhuishoudi ng
(zoals hemelwaterri oleri ng, i nfi Itrati evoorzieni ngen, greppels, waterlopen en vijvers) en
ri 01 eri ngs werken;
straatmeubilair, fietskluizen, kabels en leidingen en andere bijbehorende
voorzieni ngen.

Bouwregels
Op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde
die ten dienste staan van deze bestemmi ng, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende
regels:

5.2.1

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
V~~r

het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte
maximaal10 meter mag bedragen, met uitzondering van:

a.
b.
c.
d.

5.3

geluidsschermen en geluidwerende voorzieningen, waarvan de bouwhoogte maximaal
2 meter mag bedragen;
vrijstaande reclame uitingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 1,25 meter bedraagt;
erf- en perceelsafscheidi ngen, waarvan de bouwhoogte maxi maal 2,5 meter bedraagt.
tunnels, uitsl uitend ter plaatse van de aa nduidi ng 'tunnel' waarvan de diepte maxi maa I
12 meter bedraagt.

Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in lid 5.2 en
toestaa n dat va n de aa ngegeven diepte wordt afgeweken:
a.

b.
c.

blad 13 van 30

indien en voor zover uit overleg met de wegbeheerder blijkt dat daartegen uit hoofde
van het wegbeheer, de verkeersvei ligheid daaronder begrepen, geen bezwaar bestaat,
en;
indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan het bepaalde in de Wet
gel ui dhi nder;
i ndien uit ecol ogisch onderzoek bl ij kt dat voldaan wordt aan het bepaa Ide in de
natuurbeschermi ngswet.
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Artikel6
6.1

Leiding - Gas
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse hoge drukgastransportleiding.

6.2

Bouwregels
a.
b.

c.

d.

6.3

op of in de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, ten dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd;
overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zij nde, zij n niettoegestaan uit
oogpunt va n externe vei I igheid en energieleveri ngszekerheid van de noodzakelijke
gebouwen ten behoeve va n de bestemmi ng.
in geval van stijdigheid van bepalingen, gaan de bepalingen van dit artikel voor de
bepa I i ngen die op grond va n andere a rti kelen op de desbetreffende gronden va n
toepassing zijn;
voor zover dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, krijgt de
dubbelbestemming 'Leiding - Gas' voorrang.

Afwijken van de bouwregels
Bevoegd gezag ka n bij een omgevi ngsvergunni ng afwij ken va n de bouwregel s voor het
bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) i ndien de veiligheid
van de betrokken lei ding(en) niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is
ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder. Een omgevingsvergunning kan slechts
worden veri eend i ndi en geen kwets ba re obj ecten worden toegel aten.

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

b.

c.

d.

blad 14 van 30

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of i n
afwij ki ng va n een omgevi ngsvergunni ng de volgende werken, geen bouwwerk zij nde, of
de volgende werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen en rooien van hoogopgaand en/of diepwortelende beplantingen en
bomen;
2. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervla kteverhardi ngen;
3. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander
straatmeubi lai r;
4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
5. het permanent opslaan van goederen;
6. het aanleggen, vergraven, verrui men of dempen va n sloten, vijvers en andere
wateren.
Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
1. die reeds in uitvoeri ng zij n op het tij dsti p van het va n kracht worden van het plan;
2. die het normale onderhoud ten aan zien van de leiding en belemmeringenstrook of
ten aanzi en van de functies va n de andere voorkomende bestemmi ng(en) betreffen;
3. zijndegraafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatieuitwisseling
ondergrondse netten;
4. di e mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds veri eende vergunni ng.
Een omgevi ngsvergunni ng voor het uitvoeren va n werken, geen bouwwerk zij nde, of va n
werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of
werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig schaden.
Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in
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Artikel7
7.1

Overig - Buitenplaats
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Overig - Buitenplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

7.2

het gebrui k en beheer ten behoeve va n de i nstandhoudi ng en/of het hers tel van de
buitenplaats, tuinen, parken, houtopstanden en weidegronden;
instandhouding en ontwikkelingvan de landschappelijke, cultuurhistorische en
natuurwaarden;
erfontsluitingswegen en andere voorzieningen ten behoeve van het verkeer;
groenvoorzi eni ngen, waterpa rtij en, hemel wateri nfi Itrati evoorzi eni ngen en
ri 01 eri ngs werken;
doeleinden ter instandhouding van de aanwezige cultuurhistorische waarden.

Bouwregels
Op of in de in lid 7.1 bedoelde gronden zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde
die ten dienste staan van deze bestemmi ng, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende
regels:

7.2.1

Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat deze gebouwd mogen
worden tot een hoogte van maximaal 2,5 meter, met dien verstande dat:

1.
2.
3.

7.3

voor vrijstaande reclame uitingen de hoogte maximaal1,25 meter bedraagt;
voor erf- en perceelsafscheidingen de hoogte maximaal 1,3 meter bedraagt;
er geen afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden.

Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan, bij het verlenen van een omgevingsvergunning nadere eisen stellen
aan de plaats van bebouwingten aanzien van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de gebrui ksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het landschaps- en bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;
het uitzichtvan woningen;
cultuurhistorische waa rden;
de verkeersveiligheid.

7.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
7.4.1

Verbod
Het is verboden op of in de tot 'Overig - Buitenplaats' bestemde gronden zonder of in
afwij ki ng va n een omgevi ngsvergunni ng de navolgende werken, geen bouwwerken zij nde of
werkzaamheden uitte voeren:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

blad 16 van 30

het vellen, rooien en beschadigen va n houtgewassen a nders dan bij wijze van
verzorging van de aanwezige houtopsta nd en het beheer als hakhoutbos;
het bebossen of beplanten met houtopstanden;
het veri agen of afgraven va n de bodem en ophogen en ega I iseren va n gronden;
het aanlegen van waterlopen of het vergraven, dempen, verdiepen of verbreden van
greppels, sloten, poelen, beken en andere watergangen of
hemel wateri nfi I trati evoorzi en i ngen;
hetverlagen van hetgrondwaterpeil;
het aanbrengen, verbreden of verha rden va n wegen, paden, banenof parkeergelegenheid
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g.

h.

i.
j.
7.4.2

en andere oppervlakte verhardi ng;
het a anbrengen va n ondergrondse tra ns port-, energi e- of tel ecommuni cati e- of andere
lei di ngen en de daarmee verband houdende constructies, i nsta"aties of a pparatuur
respectievelij k het aanbrengen van constructies in verband met bovengrondse
leidingen;
het bemalen of draineren van grond alsmede het wi nnen, toevoeren, afdammen of
stuwen van water;
hetscheuren van grasland;
hetveroorzaken van ontploffingen in de grond.

Uitzondering op verbod
Een omgevi ngsvergunni ng is niet vereist voor :
a.
b.

c.

d.
e.

blad 17 van 30

werken en/of werkzaamheden wei ke op het tijdstip waarop het plan van kracht is, in
uitvoeri ng zij n;
werken en/ofwerkzaamheden waarvoor op grond van meer specifieke regelgeving
vergunni ng of ontheffing noodzakelij k is en waa rvan deze specifieke regelgevi ng
dezelfde waarden beoogtte beschermen als het in lid 7.4.1 omschreven verbod;
werken en/of werkzaamheden die van zeer geringe omvang zijn dan wei het normale
onderhoud en beheer betreffen, waaronder in ieder geval verstaan ploegen, eggen, het
uit baggeren van waterlopen;
werken en/of werkzaamheden wei ke noodzakelijk zijn in verband met het op de
bestemming gericht beheer;
werken en/ofwerkzaamheden welke bedoeld zijn in lid 7.4.1 maar de in lid 7.1
omschreven waarden van deze gronden niet aa ntasten.
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Artikel8
8.1

Waarde - Archeologisch aandachtsgebied
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologisch aandachtsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor gronden met een
archeologische verwachti ngswaa rde.

8.2

Bouwregels
Op of i n de in lid 8.1 bedoelde gronden gel den de volgende regels ten aanzien van het
oprichten van bebouwing:
a.

b.

c.

behoudens het onder c bepaalde dient, bij een aanvraag voor een regul i ere
omgevi ngsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk waarbij dieper wordt
gegraven dan 30 cm, de aanvrager een rapport te overleggen, waari n de archeologische
waarden va n de gronden waa r~p de aanvraag betrekki ng heeft naar het oordeel van
bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;
indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zuilen worden verstoord, kan
bevoegd gezag een of meerdere van de volgende voorwaarden verbi nden aan de
omgevi ngsvergunni ng:
1. de verpl ichti ng tot hettreffen van technische maatregelen waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichti ng tot het doen van opgravi ngen;
3. de verplichting de werken ofwerkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te
laten begeleiden door de erkend archeoloog;
4. de verplichting om na beeindigi ng van de werken en werkzaamheden een verslag uit
te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is
omgegaan;
het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van bevoegd gezag
de archeologische waarde van de gronden in andere beschi kba re i nformatie afdoende
is vastgesteld. Het onder b bepaalde is van overeenkomstigetoepassing.

8.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Het is verboden op of i n de gronden met de bestemmi ng 'Waarde - Archeol ogisch
aa ndachtsgebied' zonder of i n afwij ki ng van een omgevi ngsvergunni ng de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

blad 18 van 30

het vei len, rooien en beschadigen van houtgewassen anders dan bij wijze van
verzorgi ng va n de aanwezige houtopstand;
het verlagen van de bodem of het afgraven va n gronden waarvoor geen
ontgrondi ngsvergunni ng is vereist tenzij di e voortvl oei en uit een veri eende
omgevi ngsvergunni ng;
het ophogen van de gronden met meer dan 30 centimeter, tenzij die werkzaamheden
voortvloeien uit een verleende omgevi ngsvergunning;
het uitvoeren va n grondbewerki ngen di eper dan 30 centi meter, waartoe ook gerekend
wordtwoelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;
het aanbrengen van diepwortelende beplanting alsmede het verwijderen van stobben;
het omzetten van grasland in bouwland;
het graven, dempen, verdiepen of verbreden van greppels, sloten, vijvers, beken en
andere watergangen;
het verlagen van het grondwaterpei I;
het aanbrengen of verbreden van oppervlakteverhardingen, anders dan bedoeld voor
fiets - of wandel paden en tui ninrichti ngen;
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het aanbrengen va n ondergrondse transport-, energi e- of telecommunicatie- of andere
leidingen en de daarmee verband houdende constructies respectievelijk het aanbrengen
va n constructies in verband met bovengrondse leidi ngen;
k. aile overige werkzaamheden die de archeologische waarden van hetterrein kunnen
aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik;
I. het sl open va n gebouwen of een gedeelte daa rvan.
m. Het onder a opgenomen verbod gel dt ni et voor werken of werkza a mheden
n. welke op hettijdstip waarop het plan van kracht is, in uitvoering zijn;
o. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
p. waarvoor op grond van meer specifieke regelgeving vergunni ng of ontheffi ng
noodzakelijk is;
q. di eva n geri nge omva ng zij n da n wei het norma I e onderhoud betreffen;
r. die betrekki ng hebben op het slopen indi en vaststaat dat het vervangende bouwwerk de
cultuurhistorische waarden van het gebi ed niet aantasten.

8.3.1

Uitzondering
De vergunning wordt niet verleend:
a.
b.

c.

indien werken of werkzaamheden geen verband houden met hettoegestane gebruik i n de
gegeven bestemmi ng;
i ndien hi erdoor, dan wei door de daarvan direct of indirectte verwachten gevolgen, de
landschappelijke-, natuur-, cultuurhistorische- dan wei monumentale waarden en
kwaliteiten van de gronden onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
dan nadat een advies is ontvangen van een erkend archeoloog of een deskundig bureau
voorzover de gronden zijn gelegen in het archeologisch aandachtsgebied.

In afwijking van het bepaalde in lid 8.3.1 kan de omgevingsvergunni ng om zwaarwichtige
red en en, voor een deel va n de werken of werkza a mheden, a Is nog worden veri eend onder de
voorwaarde dat voorafgaande aan de uitvoering van de vergunni ng adequaat archeologisch
onderzoek plaatsvindt.
8.3.2

Wijzigen
Bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen in die zi n dat deze bestemming komt te
vervallen, indien als gevolg van nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de
archeologische waa rden van de gronden niet behoudenswaa rdig zijn of niet langer
aanwezig zijn .

blad 19 van 30
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Artikel9
9.1

Waarde - Beschermd dorpsgezicht
Bestemmingsomsch rijving
De VOor 'Waarde - Beschermd dorpsgezlcht' aangewezen gronden zijn, behalvevoor de
andere daa r voorkomende bestemmi ngfen), mede bestemd voor doel ei nden ter
i nsta ndhoudi ng va n het bescherrnd dorpsgezi cht.

9.2

Bouwregels
Voor het bouwen op of in de i n lid 9.1 bedoelde gronden, naast de regels ten aanzien vah de
betreffende bestemmingen krachtehs de andeteattikelen van deze regels, dat op geen
recla me uiti ngen zijn toegestaan.

9.3

Nadere elsen
Burgemeester en wethouders kunnen na advies te hebben ingewonnen van een daartoe
bevoegde cultuurhistorisch deskundlge, nadere eisen stell en aan:
a.
b.
c.

blad 20 van 30

de situeri ng en afmeti ngen va n bouwwerken, geen gebouw zij nde;
de situering van in· en uitritten, verkeers.- en verb I ijfsvoorzieni ngen, groen- en
5 peel voorzi eni ngen en nutsvoorzi en I ngen.;
hetmateriaalgebruik.
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Artikell0
10.1

Waarde - Cultuurhistorie
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zij n, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor doeleinden ter instandhouding van de
aanwezige cultuurhistorische waarden in de vorm van het rijksmonument Hof van Dieren
(monumentnummer: 42122).

10.2

Bouwregels
V~~r

het bouwen op of in de in lid 10.1 bedoelde gronden, naast de regels ten aanzien van
de betreffende bestemmi ngen krachtens de andere arti kel en va n deze regels de volgende
regels:

a.
a.

10.3

geen geluidsschermen zijn toegestaan;
geen reclame uitingen zijn toegestaan .

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen na advies te hebben ingewonnen van een daartoe
bevoegde cultuurhistorisch deskundige, nadere eisen stell en aan:
a.
b.
c.

blad 21 van 30

de situering en afmetingen van bouwwerken, geen gebouw zijnde;
de situering van in- en uitritten, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, groen- en
speel voorzi eni ngen en nuts voorzi eni ngen;
het materiaalgebruik.
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Artikelll

Aigemene regels

Anti-dubbeltelregel
Grand die eenmaal in aanmerking is genomen bij hettoestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden geg.even, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing:

blad·23 van 30
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Artikel12
12.1

Aigemene bouwregels
N utsvoorzien ingen
Binnen de bestemmingen 'Agrarisch - Gebied met landschappelijke en natuurwaarden',
'Overig - Buitenplaats' en 'Verkeer' zijn toegestaa n gebouwen ten behoeve va n (openbare)
nutsvoorzieningen met een goothoogte van maximaal 3,5 meter en een bouwhoogte van
maximaal 5 meter en maximale oppervlakte van 10 m2 •

12.2

Ondergronds bouwen
a.

b.
c.

blad 24 van 30

binnen de bestemmingen 'Agrarisch - Gebied met landschappelijke en natuurwaarden',
'Overig - Buitenpl a ats' en 'Verkeer' is het ondergronds bouwen toegesta an voor rui mten
die een functionele eenheid vormen met en/of dienstbaar zijn aan de toegestane
functies en voor voorzieni ngen voor hetter plaatse bergen of infiltreren van hemelwater
en/of huishoudel ijk afvalwater, voorzover geen negatieve gevolgen optreden voor het
grondwatersysteem;
hierbij geldt dat constructies ten behoeve van de ontsl uiti ng va n de ondergrondse
ruimte slechts zijn toegestaan binnen het betreffende bouwperceel;
binnen de bestemmingen 'Agrarisch - Gebied met landschappelijke en natuurwaarden',
'Overig - Buitenplaats' en 'Verkeer' mogen bouwwerken worden gebouwd met een diepte
van maximaal 4 meter respectievelijk 6 meter voor rioleringswerken behoudens ter
plaatse van de aa nduidi ng 'tunnel', ter plaatse van de aanduidi ng 'tunnel' mogen
bouwwerken worden gebouwd met een diepte va maxi maalll meter bedraagt.

RulmtelijkeOrdening- Oranjewoud

~

ontwerp Inpassingsplan Traverse Dieren
Provincie Gelderland

oranJewoud
....... w.. :.._

ProJettnummer

Artikel13
13.1
13.1.1

Aigemene aanduidingsregels
Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
Aa ndui di ngsomschrijvi ng
In afwijki ng van hoofdstuk :2 zi]n ter plaatse van de aanduidi ng 'Milieulonegrondwaterbeschermingsgebied' de gronden eveneens bestemd voor het beschermi ng van de
kwal iteit van het grondwater ten behoeve van de dri nkwatervoorzieni ng, met de
bi] behorende voorzi eni ngen. Bi nnen het aa ngedui de gebi ad is het streven gericht op behoud
van natuurll]ke en extensieve agrarische functies. Functies die de kwaliteit van het
grondwater kunnen aantasten zijn niet gewenst.ln overleg met de verantwoordelijke
i nsta ntie v~~r het grondwater zij n er mogel ij kheden om voorzi eni ngen ten behoeve va n
extensieve recreatie aan te leggen.

bl.d 25 van 30

Ru lmlehJk~Ordenlng· Oranjel(>'Oud

~

ontwerp inpassingsplan Traverse Dieren
Provincie Gelderla nd

oranJewoud

Projectnummer

Artikel14
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Aigemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan afwijken van de tn het plan opgenomen bouwregels en toestaan dat
geluidwerende voorzieningen worden gerealiseerd toteen hoogtevan 2 meter, met
uitzondering van degronden ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd
dorpsgezi cht' wa a r gel ui dwerende voorzl eni ng ni et zij n toegestaa n.

blad 26 van 30
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Artikel15
15.1

Aigemene wijziging$r~gels
Overschrijding bestemmingsgrenzen
Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijtigen ten behoeve van
overschrijdingvan bestemmingsgrenzen, voor lover zulks van belang is veor een technisch
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wei voor zover zulks noodzakelijk
is in verband met de werkelijketoestand van hetterrein. De averschrijdingen mogen echter
ten hoogste 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag metten hoogste 10% worden
vergroet.

blad 27 van 30
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Artikel16
16.1

Overgangs- en slotregels

Ove rgangs recht
Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan aanwezig of
in uitvoering is, dan wei 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.
b.

16.2

gedeeltelijk worden vernieuwd ofveranderd;
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen tweejaar na
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

Afwijking omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 16.1 een omgevingsvergunning verlenen
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 16.1 met maximaal

10%.

16.3

Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Het bepaalde in lid 16.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op
hettijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zander
omgevi ngsvergunni ng en in strijd met het daa rvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overga ngs bepa ling va n dat pi a n.

16.4

Overgangsrecht gebruik
Het gebrui k van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdsti p van i nwerki ngtredi ng van
het inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

16.5

Strijdig gebruik
Het is verboden het met het inpassingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 16.4, te
vera nderen ofte I aten vera nderen in een a nder met dat pi a n strij dig gebrui k, tenzij door
deze vera nderi ng de afwij ki ng naar aa rd en omva ng wordt verkl ei nd.

16.6

Verboden gebruik
I ndi en het gebrui k, bedoel din lid 16.4, na het tij dsti p va n i nwerki ngtredi ng va n het pi a n
voor een peri ode I anger dan een jaa r wordt onderbroken, is het verboden dit gebrui k daarna
te hervatten of te I aten hervatten.

16.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
Het bepaalde in lid 16.4 is niet van toepassi ng op het gebrui k dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende inpassingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
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Prajectnummer

Artikel17
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Siotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het inpassingsplan Traverse Dieren.
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