
N307 Passage Dronten (9071)



ontwerp bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071)   

Gemeente Dronten    

Projectnummer 265270    

blad 2 van 16                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071)   

Gemeente Dronten    

Projectnummer 265270    

Inhoudsopgave

Regels          5

Hoofdstuk 1  Inleidende regels        7

Artikel 1  Begrippen        7

Artikel 2  Wijze van meten        9

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       11

Artikel 3  Verkeer         11

Hoofdstuk 3  Algemene regels        13

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel       13

Artikel 5  Algemene afwijkingsregels      14

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels       15

Artikel 6  Overgangsrecht        15

Artikel 7  Slotregel        16

blad 3 van 16                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071)   

Gemeente Dronten    

Projectnummer 265270    

blad 4 van 16                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071)   

Gemeente Dronten    

Projectnummer 265270    

Regels

blad 5 van 16                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071)   

Gemeente Dronten    

Projectnummer 265270    

blad 6 van 16                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071)   

Gemeente Dronten    

Projectnummer 265270    

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) met identificatienummer 

NL.IMRO.0303.9071-ON01 van de gemeente Dronten;

1.2  bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen;

1.3  bebouwing:

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

1.4  bestaand (in relatie tot gebruik):

gebruik dat bestaat ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan;

1.5  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.6  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.7  bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag 

om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; 

1.8  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk; 

1.9  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden;

1.10  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.11  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie; 
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1.12  overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden ;

1.13  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 gelegen taluds, bermen en 

onderhoudspaden daaronder mede verstaan; 

1.14  weg:

alle 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 zodanig aangeduide 

parkeerterreinen;  
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  peil:
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin 

van de weg;

b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 

van het afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Verkeer

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen;

b. rotondes;

c. bruggen, dammen en/of duikers

d. viaducten en/of tunnels;

e. parkeervoorzieningen;

f. voet- en fietspaden;

g. groenvoorzieningen en water;

h. waterhuishoudkundige voorzieningen;

i. straatmeubilair;

j. grondwallen en/of geluidwerende voorzieningen;

k. nutsvoorzieningen;

3.2  Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

a. de hoogte van bruggen en/of viaducten niet meer mag bedragen dan 7 m;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 

5 m.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van 

bouwwerken ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende 

opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig 

met deze bestemming.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.4, indien 

strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, 

welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 5  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het 

plan voor het overschrijden van de bepalingen inzake de hoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, met niet meer dan 10%;
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 6  Overgangsrecht

6.1  Overgangsrecht bouwwerken

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.

6.2  Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van lid 6.1 voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 6.1 met maximaal 10%.

6.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 6.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingvergunning en in strijd 

met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

6.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 6.4, 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.

6.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 6.4, 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.

6.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 6.4 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 7  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071). 
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