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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen met identificatienummer 

NL.IMRO.1709.NoordelijkeRandweg-BP30 van de Moerdijk.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde plan objecten als vervat in het GML-bestand

NL.IMRO.1709.NoordelijkeRandweg-BP30 met de bijbehorende regels;

1.3  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 deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  bebouwing:

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

1.6  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.7  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.8  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;

1.9  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;

1.10  bouwwerk, geen gebouw zijnde:

bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dat geen gebouw of onderdeel daarvan is (en niet bedoeld voor 
permanent menselijk verblijf);

1.11  brug:

een vaste (of beweegbare) verbinding voor het verkeer tussen twee punten die door water of verkeer 
gescheiden zijn;
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1.12  doorvaarhoogte:

de doorvaarhoogte bedraagt 7,20m, uitgaande van een waterpeil in de Roode Vaart van 0,55m +NAP. 

1.13  gebouw:

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

1.14  geluidgevoelige objecten:

woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, zoals bedoeld in artikel 1 
van de Wet geluidhinder;

1.15  geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

1.16  grens gezoneerd industrieterrein:

grens van het terrein waarvoor een zone industrielawaai geldt, zoals bedoeld in artikel 40 van de Wet 
geluidhinder;

1.17  grens zone industrielawaai

grens van de zone, zoals bedoeld in artikel 40 en artikel 41, leden 1 en 2, van de Wet geluidhinder;

1.18  kunstwerk:

een in bouwkundige zin, door mensenhanden gemaakt (civiel technisch) bouwwerk, zoals onder andere 
aquaducten, bruggen, dijken, tunnels en viaducten;

1.19  maaiveld:

het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land of de bovenkant van het terrein dat een bouwwerk 
omgeeft;

1.20  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden:

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder 
begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;

1.21  nutsvoorziening:

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;

1.22  peil:

a. voor gebouwen binnen 5 m afstand van een weg: de hoogte van de kruin van die weg;
b. in alle andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld;
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1.23  rijstrook:

een begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij voor het op dat gedeelte 
voorkomende verkeer;

1.24  tunnel

een ondergrondse wegverbinding voor motorvoertuigen;

1.25  verbeelding:

de digitale weergave van het bestemmingsplan;

1.26  water en waterhuishoudkundige voorzieningen:

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere waterlopen, 
ook als deze incidenteel of structureel droogvallen. Alsmede voorzieningen die nodig zijn ten behoeve 
van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij 
kan gedacht worden aan duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten en dergelijke.

1.27  zonegrens industrielawaai:

grens van de zone ex artikel 53 juncto 61 van de Wet geluidhinder. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  (bouw)hoogte 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 bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren.

2.3  inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4  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.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Sport

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. sportvoorzieningen; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals (ontsluitings)wegen, groen, water, 

nutsvoorzieningen, lichtmasten, dug-outs en parkeervoorzieningen.

3.2  Bouwregels

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

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 15 m; 
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m; 
d. de bouwhoogte van ballenvangers bedraagt ten hoogste 6 m; 
e. de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 m afstand van openbaar gebied bedraagt ten 

hoogste 1 m; 
f. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m; 
g. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet eerder in dit artikellid genoemd, 

bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met ten hoogste 2x1 doorgaande rijstrook (opstelstroken en busstroken daaronder niet 
begrepen);

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidwerende voorzieningen, 
nutsvoorzieningen, groen, water, reclame-uitingen en parkeervoorzieningen;

c. waterbergingen;
d. een tunnel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tunnel';
e. een brug, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug'.

4.2  Bouwregels

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

a. op deze gronden mogen gebouwen, uitsluitend zijnde nutsvoorzieningen, worden gebouwd, met een 
bouwhoogte van ten hoogste 3 m;

b. op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten behoeve van:

1. geluidswerende voorzieningen ten hoogste 12 m;
2. lichtmasten ten hoogste 12 m;
3. kunstobjecten ten hoogste 15 m;
4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet eerder in dit artikellid genoemd en geen brug zijnde 

ten hoogste 3 m. 

 

4.3  Voorwaardelijke verplichtingen

De gronden met de bestemming Verkeer mogen uitsluitend voor doorgaand gemotoriseerd regulier 
verkeer in gebruik worden genomen en gehouden wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarde:

a. het plangebied dient te zijn ingericht in overeenstemming met het als bijlage 2 bij dit plan 
opgenomen Beeldkwaliteitsplan en Landschapsvisie, binnen in ieder geval 5 jaar na het gereed 
komen van de gebiedsontsluitingswegen en de bijbehorende voorzieningen.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.3 
en andere maatregelen toestaan dan uitgewerkt in het Beeldkwaliteitsplan en Landschapsvisie, met 
dien verstande dat:

a. de grondeigenaren en beheerders op wier gronden de maatregelen zullen plaatsvinden bij het besluit 
worden betrokken;

b. de andere te nemen maatregelen ten minste tot een vergelijkbaar resultaat komen als de 
maatregelen opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan en Landschapsvisie.

  10



Artikel 5  Verkeer - Railverkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Railverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. spoorwegen;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals bermen, spoorwegovergangen, bermsloten, 

taluds, geluidswerende voorzieningen en groenvoorzieningen;
c. een brug, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug'.

5.2  Bouwregels

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

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten behoeve van:

1. geluidswerende voorzieningen ten hoogste 12 m;
2. lichtmasten ten hoogste 12 m;
3. kunstobjecten ten hoogste 15 m;
4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet eerder in dit artikellid genoemd en geen brug zijnde 

ten hoogste 3 m. 
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Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water ten behoeve van de waterhuishouding, waterberging, bruggen, duikers en het verkeer te water 
en bijbehorend groen;

b. een brug, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug'.

6.2  Bouwregels

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

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen brug zijnde, bedraagt niet meer 

dan 3 m.
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Artikel 7  Waterstaat - Waterkering

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de waterkering.

7.2  Bouwregels

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

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 
c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, 
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

7.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 7.2 onder c, indien de bij de 
betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang door 
de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Hiervoor moet toestemming worden gevraagd bij 
de waterbeheerder.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  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 9  Algemene bouwregels

9.1  Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten

Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan 
worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande, 
afstands-, hoogte-, inhouds-, en oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringsbepalingen in de 
bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat: 

a. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste 
toelaatbaar worden aangehouden; 

b. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten minste 
toelaatbaar worden aangehouden.

c. In geval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 
plaats plaatsvindt. 

d. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit 
plan niet van toepassing
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  geluidzone - industrie

Buiten het gebied met de aanduiding 'geluidzone - industrie' mag de geluidsbelasting vanwege het 
gezoneerde industrieterrein niet meer bedragen dan 50 dB(A).

10.2  overige zone - doorvaarhoogte

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - doorvaarhoogte' is een hoge brug passend bij de vigerende 
scheepvaartklasse voor de Roode Vaart (klasse CEMT II) met een doorvaarhoogte van ten minste 7,2 m 
(brugdek op + 8,75 m NAP) toegestaan. 

10.3  vrijwaringszone - straalpad

Voor zover gebouwen en andere bouwwerken, die zijn toegestaan op grond van de planregels, zijn 
gelegen ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad', mag de hoogte van de betreffende 
gebouwen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 19 meter +NAP 
(Nieuw Amsterdams Peil).
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor de overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde 
bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van 
bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het 
terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten 
hoogste 5% worden vergroot.

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

12.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve 
van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en 
het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 5% worden vergroot.
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Artikel 13  Overige regels

13.1  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de 
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voorzover het betreft:

a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 
b. brandweeringang; 
c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. de ruimte tussen bouwwerken; 
e. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.

13.2  Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen, waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luidden 
op het moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, 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 bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan.

c. Het bevoegd gezag kan eenmalig een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het afwijken 
van het bepaalde onder a voor het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het 
bepaalde onder a met maximaal 10%. 

d. Het bepaalde 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.

14.2  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 het bepaalde in sub 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 het bepaalde onder a, 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. 

d. Het bepaalde 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 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Noordelijke randweg 
Zevenbergen'.
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