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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 plan 

het bestemmingsplan Aansluiting A27 en verbindingsweg Groote Haar met identificatie-

nummer NL.IMRO.0689.BP9101-von1 van de gemeente Giessenlanden; 

1.2 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

1.3 de verbeelding 

de analoge en digitale voorstelling van de in het plan opgenomen digitale ruimtelijk infor-

matie met nummer NL.IMRO.0689.BP9101-von1; 

1.4 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 de-

ze 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 orde-

ning; 

1.7 bebouwing 

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

1.8 bestaand 

a bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ont-

werp van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd 

krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor 

het tijdstip van terinzagelegging is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald; 

b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van 

het plan bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald; 

1.9 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak;  

1.10 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.11 bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het verg-

roten van een bouwwerk; 
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1.12 bouwwerk 

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

verbonden; 

1.13 erotisch getinte vermaaksfunctie 

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 

vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een 

seksclub en een seksautomatenhal; 

1.14 gebouw 

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

wanden omsloten ruimte vormt;  

1.15 gebruiken 

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven; 

1.16 maatvoeringsgrens 

de grens van een maatvoeringsvlak; 

1.17 maatvoeringsvlak 

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels voor bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt; 

1.18 nadere eis 

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke orde-

ning; 

1.19 omgevingsvergunning 

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht; 

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 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

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

1.22 overig bouwwerk 

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

zaam met de aarde is verbonden; 

1.23 peil 

a voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 

van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 

hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang ten tijde van de vaststelling 

van het plan; 

c indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het 

meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;  
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1.24 prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding;  

1.25 seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van ero-

tische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een 

prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomaten-

hal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.26 slopen 

het al dan niet geheel afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;  

1.27 uitvoeren 

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven; 

1.28 wijziging 

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening. 

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 overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

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;  

 

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;  

 

de oppervlakte van een overkapping 

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op 

het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping. 
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2.2 Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende da-

ken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 

1 m bedraagt.  

2.3 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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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 

b paden; 

c waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Gebouwen zijn niet toegestaan. 

3.2.1 Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal: 

a lichtmasten       10 m; 

b vlaggenmasten     8 m; 

c overige bouwwerken geen gebouwen zijnde  3 m. 
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Artikel 4 Verkeer 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a (doorgaande) wegen en op- en afritten; 

b viaducten; 

c groenvoorzieningen; 

d waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

4.2.2 Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal: 

a lichtmasten       10 m; 

b vlaggenmasten     12 m; 

c viaducten      12 m; 

d overige bouwwerken geen gebouwen zijnde  3 m. 
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Artikel 5 Waarde - Archeologie - 1 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie - 1' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere 

aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veilig-

stelling van archeologische waarden. 

5.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 5.1 genoemde bestemming uit-

sluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte 

van ten hoogste 3 m;  

b ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uit-

sluitend worden gebouwd, indien: 

1 de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen of het aanleggen een 

rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken loca-

tie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld of in-

dien het bevoegd gezag van oordeel is dat anderzijds in voldoende mate is aange-

toond dat de archeologische verwachtingswaarde voor de betrokken locatie niet 

meer reëel is;  

2 de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouw- en aan-

legactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen 

door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen 

te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het 

doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een 

archeologische deskundige; 

c het bepaalde in artikel 5.2 onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrek-

king heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

1 vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de op-

pervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij ge-

bruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2 een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m
2
; 

3 een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 100 cm en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

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

van werkzaamheden 

5.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie - 1' zon-

der of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk 

zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a het ophogen van de bodem; 

b het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegen-

heid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de opper-

vlakte van de aan te brengen verhardingen 100 m
2
 of meer bedragen; 

c het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

d het verlagen of het verhogen van het waterpeil; 

e het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daar-

mee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
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f het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan 

niet als bosgrond kunnen worden aangemerkt; 

g het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd; 

h het aanleggen van bos of boomgaard; 

i het scheuren van grasland over een grotere oppervlakte dan 100 m
2
; 

j het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, 

waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ont-

ginnen en aanleggen van drainage.  

5.3.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van artikel 5.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 5.2 in acht is ge-

nomen; 

b een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m
2
; 

c reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

d ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

5.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in artikel 5.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, in-

dien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werk-

zaamheden aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en 

werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werk-

zaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de 

betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vast-

gesteld of indien het bevoegd gezag van oordeel is dat anderzijds in voldoende mate 

is aangetoond dat de archeologische verwachtingswaarde voor de betrokken locatie 

niet meer reëel is; 

b de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet 

worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omge-

vingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en 

beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de 

bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten 

door een archeologische deskundige. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0689.BP8001-vast/r_NL.IMRO.0689.BP8001-vast_2.29.html#_29.3.1_Uitvoeringsverbodzonderomgevingsvergunning
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Artikel 6 Waarde - Archeologie - 2 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere 

aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veilig-

stelling van archeologische waarden. 

6.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 6.1 genoemde bestemming uit-

sluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte 

van ten hoogste 3 m;  

b ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uit-

sluitend worden gebouwd, indien: 

1 de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen of het aanleggen een 

rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken loca-

tie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld of in-

dien het bevoegd gezag van oordeel is dat anderzijds in voldoende mate is aange-

toond dat de archeologische verwachtingswaarde voor de betrokken locatie niet 

meer reëel is;  

2 de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouw- en aan-

legactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen 

door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen 

te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het 

doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een 

archeologische deskundige; 

c het bepaalde in artikel 6.2 onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrek-

king heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

1 vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de op-

pervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij ge-

bruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2 een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m
2
; 

3 een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en zonder hei-

werkzaamheden kan worden geplaatst. 

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

van werkzaamheden 

6.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie - 2' zon-

der of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk 

zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a het ophogen van de bodem; 

b het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegen-

heid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de opper-

vlakte van de aan te brengen verhardingen 100 m
2
 of meer bedragen; 

c het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

d het verlagen of het verhogen van het waterpeil; 

e het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daar-

mee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
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f het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan 

niet als bosgrond kunnen worden aangemerkt; 

g het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd; 

h het aanleggen van bos of boomgaard; 

i het scheuren van grasland over een grotere oppervlakte dan 100 m
2
; 

j het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, 

waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ont-

ginnen en aanleggen van drainage.  

6.3.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van artikel 6.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 6.2 in acht is ge-

nomen; 

b een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m
2
; 

c reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

d ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

6.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in artikel 6.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, in-

dien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werk-

zaamheden aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en 

werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werk-

zaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de 

betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vast-

gesteld of indien het bevoegd gezag van oordeel is dat anderzijds in voldoende mate 

is aangetoond dat de archeologische verwachtingswaarde voor de betrokken locatie 

niet meer reëel is; 

b de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet 

worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omge-

vingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en 

beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de 

bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten 

door een archeologische deskundige. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0689.BP8001-vast/r_NL.IMRO.0689.BP8001-vast_2.29.html#_29.3.1_Uitvoeringsverbodzonderomgevingsvergunning
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3 Algemene regels 

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel 

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

aan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van la-

tere bouwplannen buiten beschouwing.  

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 Woningwet tot stand zijn 

gekomen meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is toege-

staan, 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 Woningwet tot stand zijn 

gekomen minder bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voor-

geschreven, geldt die afstand in afwijking daarvan als minimaal toegestaan. 

8.3 In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met 

het bepaalde in de Woningwet tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwre-

gels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage 

in afwijking daarvan als maximaal toegestaan. 

Artikel 9 Algemene gebruiksregels 

Onder gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in elk geval verstaan: 

a een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uit-

zondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte ge-

bruik 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 seksinrichting dan wel ten behoe-

ve van prostitutie. 
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Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 

10.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, 

percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 

10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages 

en afstandseisen; 

b de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrij-

ding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uit-

meting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of 

de bebouwing; 

c de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten 

behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ont-

vang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m; 

d de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde 

wordt vergroot tot maximaal 10 m. 

10.2 Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.1 kan slechts worden verleend, mits: 

a de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gron-

den niet onevenredig worden geschaad; 

b het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 

worden geschaad. 

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 bestemmingsgren-

zen, 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 gron-

den mogen niet onevenredig worden geschaad; 

c het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet on-

evenredig worden geschaad. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 12 Overgangsrecht 

12.1 Overgangsrecht bouwwerken 

12.1.1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwe-

zig 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 veran-

derd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan 

binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

12.1.2 Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 12.1.1 een om-

gevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als be-

doeld in artikel 12.1.1 met maximaal 10%. 

12.1.3 Artikel 12.1.1 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. 

12.2 Overgangsrecht gebruik 

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

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

12.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, 

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. 

12.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, 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. 

12.2.4 Artikel 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voor-

heen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 

plan. 

Artikel 13 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Aansluiting A27 

en verbindingsweg Groote Haar’. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van …. 

 


