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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:
het bestemmingsplan Windpark IJsselwind met identificatienummer 
NL.IMRO.0301.bp1700FdPenEefdeW-on01 van de gemeente Zutphen;

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

1.4  aanduidingsgrens:
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. 

1.5  antennedrager:
antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne; 

1.6  automatische stilstandvoorziening:
voorziening op een windturbine die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse 
van gevoelige objecten voorzover de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 
12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 
minuten per dag slagschaduw kan optreden en voorzover zich in de door de slagschaduw getroffen 
uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden;

1.7  beperkt kwetsbaar object:
beperkt kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), 
zoals deze gold op het moment van van tervisielegging van het ontwerp van dit plan; 

1.8  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

1.9  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.10  bijbehorende voorziening:
bij een windturbine(park) behorende voorzieningen ten behoeve van de realisatie en/of het beheer van 
windturbines zoals bouw- en servicepaden, opstelplaatsen, groenvoorzieningen en terreinafscheidingen, 
dan wel ten behoeve van het transport van elektriciteit zoals kabeltracés, net- en inkoopstations, 
transformator- en schakelkasten, alsmede voorzieningen voor telecommunicatie;

1.11  bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;

1.12  bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
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1.13  brongeluid:
de geluidemissie van een windturbine; de combinatie van het geluidvermogen per windsnelheid en de 
windverdeling als gevolg van de windturbine, uitgedrukt in jaargemiddelde geluidemissie (LE) in dB op 
100 meter hoogte bij een windsnelheid van circa 11 m/s;

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

1.15  ingebruikname windturbine:
het moment waarop een windturbine elektriciteit levert aan het hoogspanningsnet;

1.16  inwoning:
het bewonen van één woning door twee of meer huishoudens met een gemeenschappelijk gebruik van 
één of meerdere voorzieningen of (verblijfs)ruimten van die woning, waarbij de woning één hoofdtoegang 
behoudt, de voorzieningen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk zijn en geen 
woningscheidende wand is aangebracht;

1.17  kwetsbaar object:
kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), zoals 
deze gold op het moment van van tervisielegging van het ontwerp van dit plan; 

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

1.19  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 bij voltooiing van de bouw;

1.20  PR-contour:
plaatsgebonden risico-contour uitgedrukt in 10-6 per jaar PR-contour (kans van 1 op 1.000.000) en 10-5 
per jaar PR-contour (kans van 1 op 100.000). Het plaatsgebonden risico weergeeft de kans per jaar dat 
een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicovolle activiteit;

1.21  rotor:
het samenstelsel van drie wieken en hub (ook wel de naaf genoemd) van een windturbine;

1.22  voorgevel:
de naar de openbare weg gekeerde, en op de openbare weg georiënteerde zijde van een gebouw;

1.23  waterhuishoudkundige voorziening:
voorziening die nodig is voor een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit, 
waaronder mede begrepen: duiker, gemaal, inlaat en bemalingsinstallatie; 

1.24  wiek:
rotorblad van een windturbine;

1.25  windturbine:
een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van windkracht;
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1.26  woning behorende tot de inrichting:
woning die vanwege de relatie tussen de eigenaar/bewoners daarvan en (de exploitant van) het windpark 
behoren tot de inrichting van het windpark. 
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Artikel 2  Wijze van meten

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  de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel;

2.3  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;

2.4  de inhoud van een bouwwerk:
tussen de bovenzijde van de afgewerkte begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5  de rotordiameter van een windturbine:
de diameter van een cirkel die de rotorbladen (wieken) van de windturbine beslaan;

2.6  de ashoogte van een windturbine:
vanaf het peil tot aan het hart van de rotor;

2.7  de tiphoogte van een windturbine:
vanaf het peil tot aan de top van het bovenste rotorblad, waarbij het bovenste rotorblad in verticale stand 
staat.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf - Windturbine

3.1  Bestemmingsomschrijving
a. De voor 'Bedrijf - Windturbine' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. de opwekking van elektriciteit door middel van windturbines; 
2. inkoopstations, transformatorkasten, bijbehorende voorzieningen en windmeetmasten;
3. kraanopstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van windturbines, met dien 

verstande dat het bepaalde in artikel 11.4.1 onder e van overeenkomstige toepassing is;
b. alsmede voor de daarbij behorende:

1. nutsvoorzieningen, kabels en leidingen, hekwerken, openbare nutsvoorzieningen, 
infrastructurele voorzieningen;

2. agrarische nevenactiviteiten ten behoeve van terreinbeheer of bedrijfsvoering;
3. bouwwerken geen gebouwen zijnde, werken geen bouwwerk zijnde, installaties, terreinen, 

alsmede bijbehorende voorzieningen zoals toegangswegen, overige verhardingen, waterpartijen 
en waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen;

4. ontsluitingen ten behoeve van calamiteiten.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Windturbines en bijbehorende voorzieningen
Binnen deze bestemming zijn windturbines toegestaan, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. per bestemmingsvlak is één windturbine toegestaan;
b. elke windturbine heeft drie rotorbladen;
c. de ashoogte, rotordiameter, draairichting en vormgeving van de windturbines dienen hetzelfde te 

zijn;
d. de ashoogte mag niet meer bedragen dan 125 meter;
e. de ashoogte mag niet minder bedragen dan 100 meter;
f. de rotordiameter mag niet meer bedragen dan 120 meter;
g. de tiphoogte mag niet meer bedragen dan 185 meter;
h. per windturbine is ten hoogste 1 schakelkast of transformator toegestaan;
i. de oppervlakte van schakelkasten en transformatoren bedraagt ten hoogste 25 m2.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen de bestemming zijn erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen 
zijnde, toegestaan, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen 

zijnde, mag maximaal 3 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag en de stalling van goederen;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag van afbraak- en bouwmaterialen, 

bodemspecie, grond, puin en schroot en voor het storten van puin;
c. het gebruik van windturbines zonder een automatische stilstandvoorziening als bedoeld in de 

Activiteitenregeling milieubeheer.

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt voorts gerekend:
a. het gebruik en het in gebruik laten nemen van windturbines zonder de aanleg en instandhouding van 

de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen inrichtingsplan ter plaatse van de 
bestemming 'Groen' binnen 24 maanden na het tijdstip van ingebruikname van windturbines, ten 
einde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
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3.4  Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
3.3.2 onder a ten behoeve van het afwijken van de landschappelijke inrichting, met dien verstande dat: 
a. hiervoor ter goedkeuring aan het bevoegd gezag een nieuw inrichtingsplan dient te worden overlegd 

waarin dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als het bij dit plan bijgevoegde Inrichtingsplan.
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. landschappelijke inpassing;
b. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van groenstructuren;
c. water, voorzieningen voor de waterhuishouding en waterberging;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, paden en verhardingen en voorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen
Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 meter.

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

4.3.1  Verbod
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 4.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het verwijderen van beplanting en het vellen van houtopstanden; 
b. aanleggen, vergraven, verruimen en dempen van vijvers, poelen, kolken en waterlopen;
c. aanleggen en verharden van wegen, paden en oppervlakteverhardingen;
d. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of 

telefooncommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur.

4.3.2  Weigering
Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 4.3.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de daarvan 
direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de betreffende 
groenstructuur, in die zin dat door de werken of de werkzaamheden de conditie, levensverwachting, 
groeiplaats en ruimtelijke kwaliteit van de groenstructuur negatief wordt beïnvloed.

4.3.3  Advies
De omgevingsvergunning wordt pas verleend nadat advies is gevraagd aan de adviseur groen van de 
gemeente.

4.3.4  Uitzondering
Geen omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 4.3.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de 

landschappelijke inpassing van windturbines zoals bedoeld in artikel 3.3.2;
b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen;
c. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden 

van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip 
aangevraagde dan wel verleende vergunning.

 

Windpark IJsselwind  11



Artikel 5  Waarde - Archeologie hoge bekende waarde

5.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie hoge bekende waarde' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te 
verwachten archeologische resten in de bodem.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen
Ten aanzien van het oprichten van nieuwe bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het oprichten van een 

bouwwerk groter dan 5 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische 
waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld;

b. indien uit het in onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één 
of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van 

een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 
alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel zijn gericht of;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen of;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 

begeleiden door een archeologisch deskundige en/of;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 

brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;
c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden in 

andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door een archeologisch deskundige, afdoende is 
vastgesteld, waarbij het bepaalde onder b van overeenkomstige toepassing is.

5.2.2  Archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 onder a wint het 
bevoegd gezag advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de 
vergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en 
zo ja of de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 5.2.1 onder b sub 1 tot en met 4 dienen te worden 
gesteld.

5.2.3  Uitzondering bouwregels
Het bepaalde in artikel 5.2.1 onder a is niet van toepassing indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of;
b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte 

met maximaal 5 m2 wordt vergroot en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van 
nieuwe kelders.

5.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de 
afmetingen van bouwwerken en de inrichting van gronden, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat 
ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. 
De nadere eisen zijn erop gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te 
behouden.
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5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

5.4.1  Werkzaamheden
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning op de in artikel 5.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 5 

m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, 
het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen 
van drainage en/of het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

c. het verlagen of afgraven van de bodem;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het aanbrengen of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

5.4.2  Weigering
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden dan wel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
archeologische waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende 
kan worden tegemoet gekomen.

5.4.3  Uitzondering
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 

beheer betreffen;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit 

een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk, mits deze niet meer bedragen dan 50 m2;
c. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden 

van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip 
aangevraagde dan wel verleende vergunning;

d. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor een vergunning ingevolge de 
Monumentenwet 1988 nodig is, dan wel waarvoor overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 
van toepassing zijn.

5.4.4  Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in artikel 5.4.1 genoemde omgevingsvergunning gelden de volgende 
beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig 

worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een 
vergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden 
waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld. Indien het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies van een erkend archeoloog 
zonodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de 
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

5.4.5  Voorschriften
Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4.1 voorschriften verbinden 
aan de omgevingsvergunning, waaronder:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een 

bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het 
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht 
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of;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 

programma van eisen of;
c. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van 
eisen.

5.4.6  Advies
Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 
5.4.1 wint het bevoegd gezag advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het 
verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 
archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

5.5  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de 
bestemming 'Waarde - Archeologie hoge bekende waarde', indien op basis van nader archeologisch 
onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig 
zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie hoge verwachte waarde

6.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie hoge verwachte waarde' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te 
verwachten archeologische resten in de bodem.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen
Ten aanzien van het oprichten van nieuwe bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het oprichten van een 

bouwwerk groter dan 50 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische 
waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld;

b. indien uit het in onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één 
of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van 

een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 
alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel zijn gericht of;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen of;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 

begeleiden door een archeologisch deskundige en/of;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 

brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;
c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden in 

andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door een archeologisch deskundige, afdoende is 
vastgesteld, waarbij het bepaalde onder b van overeenkomstige toepassing is.

6.2.2  Archeologisch dekundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 6.2.1 onder a wint het 
bevoegd gezag advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de 
vergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en 
zo ja of de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 6.2.1 onder b sub 1 tot en met 4 dienen te worden 
gesteld.

6.2.3  Uitzondering bouwregels
Het bepaalde in artikel 6.2.1 onder a is niet van toepassing indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of;
b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte 

met maximaal 50 m2 wordt vergroot en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van 
nieuwe kelders.

6.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de 
afmetingen van bouwwerken en de inrichting van gronden, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat 
ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. 
De nadere eisen zijn erop gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te 
behouden.
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6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden

6.4.1  Werkzaamheden
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 6.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,5 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 50 

m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, 
het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen 
van drainage en/of het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

c. het verlagen of afgraven van de bodem;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het aanbrengen of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

6.4.2  Weigering
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden dan wel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
archeologische waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende 
kan worden tegemoet gekomen.

6.4.3  Uitzondering
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 

beheer betreffen;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit 

een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk, mits deze niet meer bedragen dan 50 m2;
c. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden 

van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip 
aangevraagde dan wel verleende vergunning;

d. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor een vergunning ingevolge de 
Monumentenwet 1988 of Erfgoedwet nodig is, dan wel waarvoor overige bepalingen van de 
Monumentenwet 1988 of Erfgoedwet van toepassing zijn.

6.4.4  Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in artikel 6.4.1 genoemde omgevingsvergunning gelden de volgende 
beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig 

worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een 
vergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden 
waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld. Indien het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies van een erkend archeoloog 
zo nodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de 
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

6.4.5  Voorschriften
Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 voorschriften verbinden 
aan de omgevingsvergunning, waaronder:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een 

bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het 
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht 
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of;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 

programma van eisen of;
c. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van 
eisen.

6.4.6  Advies
Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 
6.4.1 wint het bevoegd gezag advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het 
verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 
archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

6.5  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de 
bestemming 'Waarde - Archeologie hoge verwachte waarde', indien op basis van nader archeologisch 
onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig 
zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 7  Waarde - Archeologie middelhoge verwachte waarde

7.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie middelhoge verwachte waarde' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te 
verwachten archeologische resten in de bodem.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Algemeen
Ten aanzien van het oprichten van nieuwe bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het oprichten van een 

bouwwerk groter dan 500 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de 
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is 
vastgesteld;

b. indien uit het in onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één 
of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van 

een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 
alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel zijn gericht of;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen of;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 

begeleiden door een archeologisch deskundige en/of;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 

brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;
c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden in 

andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door een archeologisch deskundige, afdoende is 
vastgesteld, waarbij het bepaalde onder b van overeenkomstige toepassing is.

7.2.2  Archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 7.2.1 onder a wint het 
bevoegd gezag advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de 
vergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en 
zo ja of de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 7.2.1 onder b sub 1 tot en met 4 dienen te worden 
gesteld.

7.2.3  Uitzondering bouwregels
Het bepaalde in artikel 7.2.1 onder a is niet van toepassing indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of;
b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte 

met maximaal 500 m2 wordt vergroot en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van 
nieuwe kelders.

7.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de 
afmetingen van bouwwerken en de inrichting van gronden, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat 
ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. 
De nadere eisen zijn erop gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te 
behouden.
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7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden

7.4.1  Werkzaamheden
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 7.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,5 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 500 

m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, 
het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen 
van drainage en/of het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

c. het verlagen of afgraven van de bodem;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het aanbrengen of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

7.4.2  Weigering
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden dan wel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
archeologische waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende 
kan worden tegemoet gekomen.

7.4.3  Uitzondering
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 

beheer betreffen;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit 

een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk, mits deze niet meer bedragen dan 50 m2;
c. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden 

van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip 
aangevraagde dan wel verleende vergunning;

d. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor een vergunning ingevolge de 
Monumentenwet 1988 of Erfgoedwet nodig is, dan wel waarvoor overige bepalingen van de 
Monumentenwet 1988 of Erfgoedwet van toepassing zijn.

7.4.4  Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in artikel 7.4.1 genoemde omgevingsvergunning gelden de volgende 
beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig 

worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een 
vergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden 
waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld. Indien het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies van een erkend archeoloog 
zo nodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de 
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

7.4.5  Voorschriften
Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 voorschriften verbinden 
aan de omgevingsvergunning, waaronder:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een 

bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het 
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht 
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of;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 

programma van eisen of;
c. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van 
eisen.

7.4.6  Advies
Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 
7.4.1 wint het bevoegd gezag advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het 
verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 
archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

7.5  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de 
bestemming 'Waarde - Archeologie middelhoge verwachte waarde', indien op basis van nader 
archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden 
(meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 8  Waterstaat - Waterkering

8.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming, het onderhoud en de verbetering van de primaire 
waterkering, met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals duikers, keerwanden en 
merktekens.

8.2  Bouwregels
Het bouwen van nieuwe bouwwerken overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen is, 
voor zover voor dat bouwen een vergunning krachtens de keur van het Waterschap is vereist, uitsluitend 
toegestaan na inwerkingtreding van die vergunning.

8.3  Specifieke gebruiksregels
Het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op de in artikel 8.1 bedoelde 
gronden is, voor zover voor het uitvoeren van die werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 
een vergunning krachtens de keur van het Waterschap is vereist, uitsluitend toegestaan na 
inwerkingtreding van die vergunning.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 9  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 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Vormen van verboden gebruik 
Als een verboden gebruik, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, wordt in ieder geval beschouwd het gebruik van gebouwen, gronden en/of water:
a. voor het verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen als detailhandel;
b. als kampeerterrein en/of kampeerplaats;
c. voor seksinrichtingen.
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Artikel 11  Algemene aanduidingsregels

11.1  overige zone - parkinfrastructuur

11.1.1  Aanduidingsregels
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - parkinfrastructuur' zijn, naast de voor die 
gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor:
a. toegangs- en onderhoudswegen ten behoeve van de windturbines;
b. kabels en leidingen, niet zijnde bovengrondse hoogspanningsverbindingen;
c. opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van windturbines, met dien verstande dat 

het bepaalde in artikel 11.4.1 onder e van overeenkomstige toepassing is;

alsmede voor de daarbij behorende:
d. waterhuishoudkundige voorzieningen zoals bermsloten, bruggen en duikers.

11.2  overige zone - woning behorende tot de inrichting

11.2.1  Aanduidingsregels
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - woning behorende tot de inrichting' wordt de woning tevens 
aangemerkt als een woning behorende tot de inrichting van het windturbinepark. 

11.3  veiligheidszone - windturbine

11.3.1  Aanduidingsregels
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - windturbine' liggen binnen de 10-6 per jaar 
PR-contour als gevolg van een windturbine. Ter plaatse zijn de gronden, naast de voor die gronden 
aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor:
a. de veiligheid van personen in relatie tot het aspect externe veiligheid.

11.3.2  Bouwregels
In afwijking van het bepaalde in de binnen deze aanduiding voorkomende bestemmingen, geldt dat ter 
plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - windturbine' nieuwe kwetsbare objecten niet zijn 
toegestaan. 

11.4  vrijwaringszone - windturbine

11.4.1  Aanduidingsregels
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - windturbine' liggen binnen de 10-5 per jaar 
PR-contour als gevolg van een windturbine. Ter plaatse zijn de gronden, naast de voor die gronden 
aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor:
a. de veiligheid van personen in relatie tot het aspect externe veiligheid;
b. de overslag van rotorbladen van windturbines;
c. toegangs- en onderhoudswegen ten behoeve van de windturbines;
d. kabels en leidingen, niet zijnde bovengrondse hoogspanningsverbindingen;
e. opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van windturbines, met dien verstande dat 

per windturbine in totaal 1 opstelplaats is toegestaan;
f. inkoopstations, transformatorkasten, bijbehorende voorzieningen en windmeetmasten.

11.4.2  Bouwregels

a  Bouwwerken, geen geboouwen of overkappingen zijnde
Binnen de aanduiding zijn andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, toegestaan, 
met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mag maximaal 

2,5 m bedragen.
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b  Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
In afwijking van het bepaalde in de binnen deze aanduiding voorkomende bestemmingen, geldt dat ter 
plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - windturbine' kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare 
objecten niet zijn toegestaan.

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

a  Verbod
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 11.4.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. aanbrengen van meer dan 2.500 m2 aan oppervlakteverharding per aanduidingsvlak.

b  Uitzondering
Geen omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 11.4.3.a is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden 

van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip 
aangevraagde dan wel verleende vergunning.

c  Voorwaarden
De in lid 11.4.3.a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits advies is ingewonnen bij het 
Waterschap Rijn en IJssel.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
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 tenietgegaan;

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. 

12.2  Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
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 13  Slotregel

13.1  Citeertitel
Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan Windpark IJsselwind.
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