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Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 

 

Artikel 1 Begrippen 

 

In dit plan wordt verstaan onder: 

 

1.1. plan:  

het inpassingsplan ‘Windpark De Veenwieken’ met identificatienummer 

NL.IMRO.9923.ipVeenwiekenOmmen-vo01 van de provincie Overijssel; 

 

1.2. inpassingsplan:  

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

bijlagen; 

 

1.3. aanduiding: 

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

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of bebouwen van deze gronden; 

 

1.4. aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

1.5. archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde, dan wel de aan een gebied toegekende hoge of 

middelhoge verwachtingswaarde, in verband met de in dat gebied mogelijk voorkomende 

overblijfselen uit oude tijden; 

 

1.6 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

 

1.7 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

1.8 bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

1.9 bouwen: 

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

van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van 

een standplaats; 

 

1.10 bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

 

1.11 bouwvlak: 

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

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 
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1.12 bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 

hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

 

1.13 gebouw: 

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

wanden omsloten ruimte vormt; 

 

1.14 hoogspanningsleiding 

een kabel/leiding met een spanningsniveau hoger dan 30.000 Volt; 

 

1.15 inkoopstation 

bouwwerk bedoelt voor het onderbrengen van schakel en meetapparatuur om de windturbines 

te verbinden met het landelijke elektriciteitsnet. 

 

1.16 maaiveld: 

de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op het gebouw, bouwwerk of windturbine; 

 

1.17 nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur 

voor telecommunicatie; 

 

1.18 opstelplaats: 

een verharde plek ten behoeve van het bouwen van en het onderhoud aan een windturbine; 

 

1.19 peil: 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de openbare weg grenzen: de hoogte van die weg; 

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

het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;  

 

1.20 rotor: 

het samenstelsel van drie rotorbladen (ook wel wieken genoemd) en hub (ook wel de neus 

genoemd) van een windturbine; 

 

1.21 rotorblad 

de wiek van een windturbine; 

 

1.22 rotordiameter: 

de diameter van de cirkel die door de tip (het uiteinde) van een rotorblad (wiek) wordt 

beschreven; 

 

1.23 tijdelijke voorzieningen: 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede werken (waaronder opslagplaatsen) gedurende 

een periode van maximaal 5 jaar; 
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1.24 tip: 

de uiterste punt van een rotorblad of wiek van een windturbine. 

 

1.25 windturbine: 

een door de wind aangedreven turbine of molen, die wordt gebruikt voor de productie van 

elektriciteit; 

 

  



Pondera Consult 

 
 

4 

 

 

714068 | Regels inpassingsplan “Windpark De Veenwieken” Provincie Overijssel 

3 juli 2015 | Voorontwerp 

Artikel 2 Wijze van meten 

 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

1. de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van onderschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 

bliksemafleiders en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

2. de ashoogte van een windturbine: 

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

 

3. de wieklengte: 

de wieklengte (of bladlengte) betreft de afstand tussen de tip van de wiek en de (wieken)as. 

 

4. maximale bouwhoogte fundering: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de fundering. 
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Hoofdstuk 2 BESTEMMINGEN 

 

Artikel 3 Bedrijf – Windturbinepark (B-WTP) 

 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Bedrijf - Windturbinepark' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 

a. de opwekking van duurzame elektriciteit door middel van windturbines; 

b. opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van windturbines, met dien 

verstande dat maximaal 1 opstelplaats per windturbine is toegestaan met een maximale 

oppervlakte van 1.150 m² per opstelplaats; 

c. inkoopstations; 

d. tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de aanleg van het windturbinepark;  

e. kabels en leidingen ten behoeve van het windturbinepark; 

f. kunstwerken, alsmede voorzieningen ten behoeve van de bediening van kunstwerken; 

g. wegen en paden, in- en uitritten; 

h. overige nutsvoorzieningen; 

i. voor zover niet strijdig met de belangen van het bepaalde in sub a t/m h, is het volgende 

toegestaan: 

 agrarische bedrijvigheid; 

 extensieve openluchtrecreatie; 

 watergangen, waterpartijen, oevers en taluds; 

 waterhuishouding. 

 

3.2 Bouwregels 

 

3.2.1 Windturbinepark 

 

Voor het bouwen van windturbines gelden de volgende regels: 

a. per bestemmingsvlak is maximaal één windturbine toegestaan; 

b. de minimale ashoogte van een windturbine bedraagt 99 meter; 

c. de maximale ashoogte van een windturbine bedraagt 135 meter; 

d. de minimale rotordiameter van een windturbine bedraagt 90 meter; 

e. de maximale rotordiameter van een windturbine bedraagt 110 meter; 

f. de bouwhoogte van de fundering van een windturbine bedraagt ten hoogste 4 meter; 

g. de windturbine heeft 3 rotorbladen; 

h. de rotordiameter en de ashoogte van de windturbines dient hetzelfde te zijn; 

i. de draairichting van de windturbines dient gelijk te zijn. 

 

3.2.2 Inkoopstations 

 

Voor het bouwen van gebouwen in de vorm van inkoopstations gelden de volgende regels: 

a. er is één inkoopstation toegestaan; 

b. de maximale bouwhoogte van een inkoopstation bedraagt 4 meter; 

c. de maximale oppervlakte per inkoopstation bedraagt 50 m². 
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3.2.3 Overige bouwwerken 

 

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. behoudens het bepaalde in artikel 3.2.1 en 3.2.2 zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde toegestaan; 

b. de maximale bouwhoogte van palen en masten bedraagt 6 meter; 

c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten 

hoogste 3 meter. 
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Artikel 4 Waarde – Archeologische verwachting 1 (WR-AV1)  

4.1 Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van 

de verwachte archeologische waarden.  

4.2 Bouwregels  

Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 4.1 bedoelde bestemming uitsluitend bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek 

noodzakelijk zijn.  

4.3 Afwijken van de bouwregels  

4.3.1 Afwijking bouwregels  

Gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van de andere, voor deze gronden 

geldende bestemmingen zijn op deze gronden slechts toelaatbaar, indien daarvoor 

omgevingsvergunning door het bevoegd gezag is verleend. Omgevingsvergunning wordt verleend, 

indien is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 

worden of kunnen worden geschaad. 

4.3.2 Uitzondering  

Omgevingsvergunning, zoals in lid 4.3.1 bedoeld is niet vereist, indien:  

a. op basis van een aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer aanwezig zijn;  

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;  

c. het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 2.500 m
2
 en minder diep steekt dan 50 cm.  

 

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

werkzaamheden  

4.4.1 Verbod  

Het is verboden op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren:  

a. grondwerkzaamheden diep er dan 50 cm en met een oppervlakte groter dan 2.500 m
2
, waartoe 

worden gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande 

funderingen), woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede 

het (ver)graven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen 

van drainage;  

b. het verlagen van het waterpeil;  

c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;  

d. d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  
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e. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 

andere detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en 

relicten.  

 

4.4.2 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden  

De werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 4.4.1 geldt, zijn 

slechts toelaatbaar indien is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad.  

4.4.3 Uitzonderingen  

Het verbod, zoals is bedoeld in lid 4.4.1, is niet van toepassing, indien:  

a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 

beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;  

b. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  

c. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden: 

1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  

2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning ten 

behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden of een ontgrondingsvergunning;  

d. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek zijn ingericht.  

 

4.5 Wijzigingsbevoegdheid  

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:  

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' geheel of gedeeltelijk te doen 

vervallen, indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' toe te 

kennen indien uit aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing 

van de gronden met deze dubbelbestemming, gelet op de ter plaatse aanwezig archeologische 

waarden, aanpassing behoeft.   
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Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 2 (WR-AV2)  

5.1 Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van 

de verwachte archeologische waarden.  

5.2 Bouwregels  

Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 bedoelde bestemming uitsluitend bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek 

noodzakelijk zijn.  

5.3 Afwijken van de bouwregels  

5.3.1 Afwijking bouwregels  

Gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van de andere, voor deze gronden 

geldende bestemmingen zijn op deze gronden slechts toelaatbaar, indien daarvoor 

omgevingsvergunning door het bevoegd gezag is verleend. Omgevingsvergunning wordt verleend, 

indien is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 

worden of kunnen worden geschaad.  

5.3.2 Uitzondering  

Omgevingsvergunning, zoals in lid 5.3.1 bedoeld is niet vereist, indien:  

a. op basis van een aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer aanwezig zijn;  

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;  

c. het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 10.000 m
2
 en minder diep steekt dan 50 cm.  

 

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

werkzaamheden  

5.4.1 Verbod  

Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren:  

a. grondwerkzaamheden diep er dan 50 cm en met een oppervlakte groter dan 10.000 m
2
, 

waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van 

bestaande funderingen), woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, 

alsmede het (ver)graven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het 

aanleggen van drainage;  

b. het verlagen van het waterpeil;  

c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 

d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  
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e. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 

andere detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en 

relicten.  

5.4.2 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden  

De werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 5.4.1 geldt, zijn 

slechts toelaatbaar indien is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad.  

5.4.3 Uitzonderingen  

Het verbod, zoals is bedoeld in lid 5.4.1, is niet van toepassing, indien:  

a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 

beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;  

b. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  

c. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:  

1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  

2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning ten 

behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden of 

een ontgrondingsvergunning;  

d. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek zijn ingericht.  

 

5.5 Wijzigingsbevoegdheid  

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:  

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' geheel of gedeeltelijk te doen 

vervallen, indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' toe te 

kennen indien uit aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing 

van de gronden met deze dubbelbestemming, gelet op de ter plaatse aanwezig archeologische 

waarden, aanpassing behoeft. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 

Artikel 6 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 7 Verhouding met bestemmingsplannen 

 

a. Voor zover de enkelbestemming Bedrijf - Windturbinepark voor windturbines, bedoeld in artikel 

3 van dit plan, samenvalt met de bestemmingen uit de onderliggende bestemmingsplannen 

komen de enkelbestemmingen uit die bestemmingsplannen te vervallen. 

b. Voor zover dit inpassingsplan de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor strijdig 

gebruik als bedoeld in artikel 2.12 Wabo niet wijzigt, blijven de regels uit genoemde 

bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen onverkort van toepassing. 
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Artikel 8 Algemene aanduidingsregels 

 

8.1 Vrijwaringszone - windturbine 

 

Op de gronden met de aanduiding 'vrijwaringszone - windturbine' is wiekoverslag van de windturbine 

toegestaan, alsmede:  

a. opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van windturbines, met dien 

verstande dat maximaal 1 opstelplaats per windturbine is toegestaan met een maximale 

oppervlakte van 1.150 m² per opstelplaats; 

b. inkoopstations; 

c. toegangs- en onderhoudswegen; 

d. kabels en leidingen, niet zijn de hoogspanningsleidingen; 

e. tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de aanleg van het windturbinepark. 

 

Ter plaatse zijn geen gebouwen toegestaan, uitgezonderd gebouwen in de vorm van inkoopstations. 

Hiervoor gelden de volgende regels: 

f. er is één inkoopstation toegestaan;  

g. de maximale bouwhoogte van een inkoopstation bedraagt 4 meter; 

h. de maximale oppervlakte per inkoopstation bedraagt 50 m². 

 

8.2 Overige zone - weg 

 

Op de gronden met de aanduiding 'overige zone - weg' zijn toegangs- en onderhoudswegen ten 

behoeve van het windpark toegestaan, alsmede: 

a. opstelplaatsen; 

b. kabels en leidingen, niet zijnde hoogspanningsleidingen; 

 

Voor de toegangs- en onderhoudswegen gelden de volgende regels: 

c. de maximale breedte van een toegangs- en onderhoudsweg is 5 meter met uitzondering van 

kruisingen met andere wegen en bochten. 

 

8.3 Overige zone - parkinfrastructuur 

 

Op de gronden met de aanduiding 'overige zone - parkinfrastructuur' zijn kabels en leidingen, niet 

zijnde hoogspanningsleidingen, ten behoeve van het windpark toegestaan.  
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Artikel 9 Overige regels  

 

De gemeenteraad is na tien jaar na vaststelling van dit inpassingsplan bevoegd een bestemmingsplan 

vast te stellen voor de gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 10 Overgangsrecht 

 

10.1 Overgangsrecht bouwwerken 

 

a. 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: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan 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; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met 

maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

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

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

 

10.2 Overgangsrecht gebruik 

 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 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; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van 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; 

d. dit lid onder a 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 11 Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als 

'Regels van het inpassingsplan Windpark De Veenwieken”. 

 

 

 

 


