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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 plan 

het bestemmingsplan Windturbinepark Groote Haar met identificatienummer 

NL.IMRO.0512.BP2015155-2001 van de gemeente Gorinchem; 

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.0512.BP2015155-2001; 

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 archeologische verwachting 

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen 

van archeologische relicten; 

1.8 archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende ar-

cheologische relicten;  

1.9 bebouwing 

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

1.10 beperkt kwetsbaar object 

a verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een 

dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare; 

b dienst- en bedrijfswoningen van derden;  

c kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels, sporthallen, sportterreinen, zwem-

baden, speeltuinen en bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet onder artikel 1.58, onder 

c, vallen;  
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d objecten die met de onder a, b en c genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde 

van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal 

personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaam-

heid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn;  

e objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscen-

trale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de 

aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming 

verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval; 

1.11 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; 

1.12 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak;  

1.13 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.14 bouwen 

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

roten van een bouwwerk; 

1.15 bouwgrens 

de grens van een bouwvlak;  

1.16 bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;  

1.17 bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel;  

1.18 bouwvlak 

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

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.19 bouwwerk 

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

verbonden; 

1.20 gebouw 

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

wanden omsloten ruimte vormt;  

1.21 gebruiken 

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

afzonderlijke technische ruimte waar toelevering van windenergie vanaf de windturbines 

op het elektriciteitsnet plaatsvindt; 

1.23 kwetsbaar object 

a woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of 

woonwagens als bedoeld in artikel 1.10, onder a; 

b gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, 

van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:  

1 ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;  

2 scholen;  

3 gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte 

van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:  

1 kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m
2
 

per object; 

2 complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk 

bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m
2
 bedraagt en winkels met een totaal bruto 

vloeroppervlak van meer dan 2.000 m
2
 per winkel, voor zover in die complexen of 

in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

d kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 

personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

1.24 nadere eis 

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

ning; 

1.25 omgevingsvergunning 

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

omgevingsrecht; 

1.26 nadere eis 

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

ning; 

1.27 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; 

1.28 overig bouwwerk 

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

zaam met de aarde is verbonden; 

1.29 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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1.30 uitvoeren 

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

1.31 wijziging 

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

1.32 windturbine 

door de wind aangedreven bouwwerk, waarmee energie wordt opgewekt. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:  

 

de bouwhoogte van een bouwwerk 

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

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

de hoogte van een windturbine (ashoogte) 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine; 

 

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. 

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 - Windturbinepark 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Groen - Windturbinepark’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a windturbines met een gezamenlijk vermogen van maximaal 10 MW, met bijbehorende 

voorzieningen, zoals transformatorstations en -kasten, windmeetmasten, (kraan)op-

stelplaatsen ten behoeve van het onderhoud en ontsluitingswegen, met dien verstan-

de dat de windturbines uitsluitend zijn toegestaan binnen de aanduiding ‘windturbine’; 

b een inkoopstation; 

c groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 

d parken en plantsoenen; 

e paden en parkeervoorzieningen; 

f water en waterhuishoudkundige voorzieningen, met dien verstande dat binnen deze 

bestemming minimaal 4,5 ha oppervlaktewater dient te worden gerealiseerd, waarvan 

één voorziening aan één zijde moet worden ingericht met een natuurvriendelijke oever 

met een minimale breedte van 400 m; 

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Gebouwen zijn alleen toegestaan in de vorm van een transformatorstation en/of inkoop-

station en voldoen aan de volgende kenmerken: 

a met een maximale bouwhoogte van 5,5 m; 

b gezamenlijke maximale oppervlakte bedraagt 100 m
2
. 

 

3.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken: 

a de (as)hoogte van windturbines bedraagt minimaal 100 m en maximaal 120 m; 

b de wieklengte van windturbines bedraagt maximaal 55 m; 

c de bouwhoogte van de windmeetmasten bedraagt maximaal 70 m; 

d de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 10 m; 

e de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 

3 m. 

3.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot: 

 de exacte positie van de windturbines; 

 de gelijkvormigheid van de windturbines; 

 de verhouding tussen de hoogte en wieklengte;  

ten behoeve van de landschappelijke effecten. 
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3.4 Specifieke gebruiksregels 

3.4.1 Ten aanzien van de windturbines dienen de volgende regels in acht te worden genomen: 

a er zijn maximaal drie windturbines toegestaan; 

b de windturbines dienen dezelfde hoogte, wieklengte en draairichting van de rotorbla-

den te hebben. 

3.4.2 Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik 

van gronden en bouwwerken ten behoeve van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 

3.4.3 Minimaal 10% van de met de windturbines opgewekte windenergie dient te worden aan-

gewend voor de bedrijven gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Grote 

Haar’. 
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Artikel 4 Waarde - Archeologische verwachting laag AP 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologische verwachting laag AP’ aangewezen gronden zijn, be-

halve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming, 

het behoud en het veiligstellen van de archeologische waarden van deze gronden.  

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen 

a Voor bouwwerkzaamheden met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 10.000 m
2
 en 

waarvoor (grond)werkzaamheden dieper dan 30 cm noodzakelijk zijn, moet alvorens 

een omgevingsvergunning wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden 

overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aan-

vraag zullen of kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld.  

b Indien uit het in artikel 4.2.1 onder a genoemde rapport of uit de in artikel 4.2.1 onder 

c bedoelde informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 

verlenen van een omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen 

één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omge-

vingsvergunning: 

1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

2 de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische mo-

numentenzorg die voldoet aan de bij de omgevingsvergunning te stellen kwalifica-

ties. 

c Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 4.2.1 onder a 

en derhalve geen archeologisch rapport verplicht te stellen indien: 

1 de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie af-

doende is vastgesteld of; 

2 op basis van archeologisch onderzoek voldoende is aangetoond dat in de betrok-

ken gronden geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of; 

3 de bodemverstoring uitsluitend wordt veroorzaakt door het aanbrengen van 

(hei)palen en de verstoring hierdoor beperkt blijft tot minder dan 1% van de opper-

vlakte van het te bebouwen gebied. 

4.2.2 Advies archeoloog 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 4.2.1 on-

der a winnen zij advies in bij een archeologische deskundige omtrent de vraag of door 

het verlenen van de vergunning geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de ar-

cheologische waarden, en zo ja of de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.2.1 on-

der b dienen te worden verbonden aan de omgevingsvergunning.  

4.3 Nadere eisen 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en afmetingen 

van bouwwerken en de inrichting van gronden, indien uit archeologisch onderzoek blijkt 

dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische waarden of resten 

aanwezig zijn en in de grond behouden moeten worden.  
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4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden 

4.4.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 4.1 

bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit 

te voeren of te laten uitvoeren: 

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en 

ophogen van gronden; 

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzie-

ningen en andere oppervlakteverhardingen; 

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen en het aanbrengen van drainage;  

d het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur; 

e het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting, het bebossen en aan-

planten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen 

waarbij de stobben worden verwijderd;  

f het scheuren van grasland; 

g overige werkzaamheden, waaronder sloopwerkzaamheden, waarbij de grond wordt 

geroerd.  

4.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht 

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.4.1 is nodig voor: 

a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden met een oppervlakte kleiner 

dan 10.000 m
2
 of waarvoor de gronden niet dieper dan 30 cm worden geroerd; 

b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, ge-

bruik en/of beheer betreffen; 

c ondergeschikte bodemingrepen, waaronder wordt verstaan: 

1 het uitvoeren van grondboringen van enigerlei aard (booronderzoek, sonderingen);  

2 het plaatsen van peilbuizen; 

3 het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers, verkeersborden en ander 

straatmeubilair; 

4 naar de aard daarmee vergelijkbare bodemverstoringen van ondergeschikt belang; 

d de aanleg van kabels, rioleringen en/of leidingen waarbij geheel binnen de breedte én 

diepte van al bestaande leidingsleuven of vergraven wegcunetten wordt gewerkt; 

e de aanleg van kabels en/of leidingen mits de sleufdiepte beperkt blijft tot maximaal 80 

cm en de sleufbreedte tot maximaal 50 cm;  

f werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op 

het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op 

grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning. 
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4.4.3 Voorwaarden aan omgevingsvergunning 

a Voor het uitvoeren of uit laten voeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werk-

zaamheden moet alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, door de aan-

vrager een rapport worden overgelegd waarin de archeologische waarden van de 

gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord in voldoende ma-

te zijn vastgesteld. 

b Indien uit het in artikel 4.4.3 onder a genoemde rapport of uit de in artikel 4.4.3 onder 

c bedoelde informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 

verlenen van een omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen 

één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omge-

vingsvergunning: 

1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

2 de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische mo-

numentenzorg die voldoet aan de bij de omgevingsvergunning te stellen kwalifica-

ties.  

c Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 4.4.3 onder a 

en derhalve geen archeologisch rapport verplicht te stellen indien: 

1 de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie af-

doende is vastgesteld of; 

2 op basis van archeologisch onderzoek voldoende is aangetoond dat in de betrok-

ken gronden geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.  

4.4.4 Advies archeoloog 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 4.4.1 win-

nen zij advies in bij een archeologische deskundige omtrent de vraag of door het verle-

nen van de vergunning geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische 

waarden, en zo ja of de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.4.3 onder b dienen te 

worden verbonden aan de omgevingsvergunning.  
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3 Algemene regels 

Artikel 5 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 6 Algemene bouwregels 

6.1 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. 

6.2 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. 

6.3 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 7 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 8 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 9 Overgangsrecht 

9.1 Overgangsrecht bouwwerken 

9.1.1 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. 

9.1.2 Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 9.1.1 een om-

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

doeld in artikel 9.1.1 met maximaal 10%. 

9.1.3 Artikel 9.1.1 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. 

9.2 Overgangsrecht gebruik 

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

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

9.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 9.2.1, 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. 

9.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in artikel 9.2.1, 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. 

9.2.4 Artikel 9.2.1 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 10 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Windturbinepark 

Groote Haar’. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van …. 

 

 

 


