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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan ‘Oudenhorsterlaan 12’ met identificatienummer 

NL.IMRO.0351.BP2019Oudhorstln12-ow01 van de gemeente Woudenberg. 

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 

1.3 bestaand: 

a bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het 

plan: 

1 bestaat, of; 

2 wordt gebouwd, of; 

3 nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is inge-

diend; 

mits het bouwwerk in overeenstemming is met het voorheen geldend planolo-

gische regime; 

b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het be-

stemmingsplan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldend pla-

nologische regime; 

1.4 aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-

volge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebou-

wen van deze gronden. 

1.5 aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6 aan- en uitbouw: 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onder-

scheiden is van en ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.7 aan-huis-gebonden beroep: 

het door de bewoner van de woning, in diens woning, uit te oefenen dienstverlenend 

beroep, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een 

ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.8 agrarisch bedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen 

van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 

a grondgebonden agrarisch bedrijf:  

1 akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaron-

der niet begrepen sier-, fruit- en bollenteelt; 

2 bollenteelt: de teelt van bloembollen al dan niet in samenhang met de teelt van 

bolbloemen; 
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3 fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 

4 grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) 

geheel op open grond en waarbij de productie (nagenoeg) geheel afhankelijk is 

van de agrarische grond als productiemiddel; 

5 paardenhouderij en paardenfokkerij; 

6 sierteelt: de teelt van siergewassen op open grond; 

b niet-grondgebonden agrarisch bedrijf: 

1 glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kas-

sen, permanente tunnels en plastic kassen daaronder begrepen; 

2 intensieve kwekerij: de teelt van gewassen, paddenstoelen daaronder begre-

pen, in gebouwen; 

3 intensieve veehouderij: een bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden 

agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het houden van dieren, zoals rund-

veemesterij (exclusief vetweiderij), varkens-, vleeskalver-, pluimvee- of pels-

dierhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen; 

c overige teelten van gewassen of dieren, al dan niet in gebouwen. 

1.9 archeologisch deskundige: 

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke en als zodanig 

geregistreerde deskundige op het gebied van archeologisch onderzoek, in het bezit 

van een opgravingsbevoegdheid. 

1.10 archeologisch onderzoek: 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravings-

vergunning beschikt. 

1.11 archeologische waarde: 

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

overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude tijden. 

1.12 bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.13 bedrijf: 

een onderneming gericht op het (bedrijfsmatig) produceren, bewerken, herstellen, in-

stalleren of inzamelen van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goe-

deren. 

1.14 bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen: 

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtre-

ding van het plan tot stand zijn gekomen of tot stand kunnen komen met inachtneming 

van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet. 

1.15 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 
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1.16 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.17 bouwen: 

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

vergroten van een bouwwerk. 

1.18 bouwgrens: 

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak. 

1.19 bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-

kaar behorende bebouwing is toegelaten. 

1.20 bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel. 

1.21 bouwvlak: 

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

regels bepaalde gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.22 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. 

1.23 bijgebouw: 

een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan 

een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.24 containerveld: 

een (semi)-verhard terrein, waarop potplanten worden geteeld. 

1.25 dagrecreatie: 

vormen van recreatie, die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsonder-

gang en niet gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf. 

1.26 extensieve dagrecreatie: 

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrij-

den, vissen, zwemmen en natuurobservatie.  

1.27 gebouw: 

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

met wanden omsloten ruimte vormt. 

1.28 hoofdgebouw: 

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen en/of functie 

als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
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1.29 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, 

voor zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), en voor zover de woning in 

overwegende mate zijn woonfunctie behoudt en voor zover deze activiteiten een ruim-

telijke uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is.  

1.30 kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen: 

voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatie-

borden en banken, ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, 

paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservatie.  

1.31 mantelzorg: 

langdurende zorg die wordt geboden aan ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, 

psychische en/of sociale vlak, door personen uit diens sociale omgeving, waarbij de 

zorgverlening de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt, op vrijwilli-

ge, niet afdwingbare basis en buiten organisatorisch verband. 

1.32 nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasre-

duceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, te-

lefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en ap-

paratuur voor telecommunicatie. 

1.33 opslag: 

Opslag van goederen die naar hun aard geen regelmatige verplaatsing behoeven, 

zonder dat deze een bewerking ondergaan en/of zonder dat deze verhandeld worden.  

1.34 overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met maximaal één wand en voorzien van een 

gesloten dak, waaronder begrepen een carport. 

1.35 paardenfokkerij: 

een agrarisch bedrijf, gericht op het fokken van paarden, het bieden van leefruimte 

aan opgroeiende paarden en/of het voortbrengen van producten door middel van het 

houden van paarden, eventueel in combinatie met (en daaraan ondergeschikte) trai-

ningsfaciliteiten en verkoop ten behoeve van de eigen gefokte paarden. 

1.36 paardenhouderij: 

een agrarisch bedrijf, gericht op het africhten en trainen van paarden, het bieden van 

stalruimte voor paarden, het geven van instructie aan derden, het trainen van paarden 

en uitbrengen in de sport, verhuur van diensten met behulp van paarden en de in- en 

verkoop van paarden. 

1.37 peil: 

a voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg of de kruin van een dijk grenzen: de 

hoogte van die weg respectievelijk kruin van de dijk; 

b voor bouwwerken binnen de bestemming ‘Verkeer - Railverkeer’: de bovenkant 

van de spoorstaaf; 
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c in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 

hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld op het tijdstip van inwerkingtre-

ding van dit plan. 

1.38 perceelgrens: 

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling. 

1.39 prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een an-

der tegen vergoeding. 

1.40 seksinrichting: 

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

vang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen 

van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in 

elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, 

of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet 

in combinatie met elkaar. 

1.41 teeltondersteunende voorzieningen: 

bouwwerken, ten behoeve van de bescherming van teeltgewassen en/of de voor-

kweek van ten behoeve van het eigen bedrijf benodigd plantmateriaal en/of de voor-

koming van de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen, ten behoeve van 

grondgebonden agrarische teelten, zoals: 

a boog-, tunnel- en gaaskassen: al dan niet verplaatsbare gebouwen overtrokken 

met en omsloten door lichtdoorlatend materiaal anders dan glas; 

b afdekfolie: folie die op de bodem wordt aangebracht; 

c containervelden: al dan niet verharde of met worteldoek afgedekte percelen ten 

behoeve van de teelt van planten in potten; 

d overkappingconstructies: bouwwerken zonder wanden, geen gebouwen zijnde, 

overtrokken met lichtdoorlatend materiaal anders dan glas; 

e stellingen: bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarop planten worden geteeld; 

f tijdelijke kassen: kassen, die gedurende een beperkte periode, die afhankelijk is 

van de teelt, maar die maximaal 8 aaneengesloten maanden per jaar bedraagt, 

worden opgericht en eenvoudig te monteren en te demonteren zijn. 

1.42 voorgevellijn: 

de lijn gelegen: 

a evenwijdig aan de weg en in het verlengde van de dichtst bij de weg gelegen gevel 

van een gebouw; 

b dan wel (indien deze gevel niet evenwijdig is aan de weg): evenwijdig aan de weg 

door het dichtst bij de weg gelegen hoekpunt van gevels van een gebouw. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 afstand: 

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 

perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

2.2 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 ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoor-

stenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3 goothoogte van een bouwwerk: 

tussen het peil en de horizontale snijlijn van elk dakvlak met de daaronder gelegen 

buitenzijden van de gevels en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren. 

2.4 inhoud van een gebouw of bouwwerk: 

tussen het peil, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en 

de buitenzijde van daken en dakkapellen.  

2.5 ondergeschikte bouwonderdelen: 

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden onderge-

schikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatie-

kanalen, stofkappen en andere onderdelen van technische installaties, liftschachten, 

gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten be-

schouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet 

meer dan 1 meter bedraagt. 

2.6 oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en het hart 

van de scheidsmuren. 

2.7 vloeroppervlakte: 

de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a grondgebonden agrarische bedrijven met uitzondering van fruitteelt, sierteelt, bol-

lenteelt en paardenhouderijen; 

b het behoud, herstel en de ontwikkeling van het waterhuishoudkundig systeem; 

c het behoud, herstel en de ontwikkeling van de landschapsstructuur; 

alsmede voor: 

d aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende 

kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 

e de bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals, wegen en paden, tuinen, 

erven, groenelementen, (natuurvriendelijke) oevers, water en waterhuishoudkundi-

ge voorzieningen, laad- en losvoorzieningen, nutsvoorzieningen en parkeervoor-

zieningen; 

f beweiding door paarden waaronder recreatie en hobby paarden. 

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

a er mogen uitsluitend erf- en terreinafscheidingen en bouwwerken, geen gebouwen, 

teeltondersteunende voorzieningen en overkappingen zijnde, ten behoeve van het 

agrarisch bedrijf en ten behoeve van extensieve dagrecreatie zoals zitbanken en 

routeborden, worden gebouwd met een maximale hoogte van 2 meter. 

3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

3.3.1 Vergunningplicht 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch' zonder of in afwij-

king van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de volgende 

werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

a het aanleggen, vergraven, verruimen, uitdiepen of dempen van sloten, greppels, 

vijvers en andere wateren; 

b het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplan-

ting. 

3.3.2 Uitzonderingen 

Het verbod van lid 3.3.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken, of werkzaamheden 

die: 

a behoren tot normaal onderhoud en beheer waaronder begrepen worden de norma-

le agrarische exploitatie ten dienste van de bestemming; 

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

c reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning; 

d binnen bouwvlakken worden uitgevoerd. 

3.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

Werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.3.1 zijn slechts toelaatbaar indien 

daardoor de in lid 3.1 onder b en c genoemde waarden van de gronden niet oneven-

redig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel 

van de waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.  
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3.3.4 Advisering over de omgevingsvergunning 

Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.3.1 win-

nen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in van de waterbeheerder, om-

trent de voorwaarde zoals genoemd in lid 3.3.3. 
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Artikel 4 Wonen 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a wonen, daaronder begrepen de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep en 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 

b de bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, paden, 

parkeervoorzieningen en groenelementen. 

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

4.2.1 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a per bouwvlak mag één woning, inclusief aan- en uitbouwen, worden gebouwd; 

b de inhoud van de woning inclusief aan- en uitbouwen bedraagt maximaal 600 m
3
; 

met dien verstande dat bij bestaande woningen maximaal de bestaande inhoud is 

toegestaan; 

c de goothoogte van woningen bedraagt maximaal 6 meter en de bouwhoogte 

maximaal 10 meter; 

d in afwijking van het bepaalde onder a mogen erf- en terreinafscheidingen en overi-

ge bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tevens buiten het bouwvlak worden ge-

bouwd; 

e de maximale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bedraagt 80 m
2
 per 

woning; 

f bijgebouwen zijn uitsluitend achter de voorgevellijn van de woning toegestaan; 

g de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 3 meter en 

de bouwhoogte maximaal 6 meter, met dien verstande dat de goot- en bouwhoog-

te van bestaande bijgebouwen maximaal de bestaande hoogte bedraagt; 

h de maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

bedraagt 3 meter; 

i de maximale hoogte van erf- of terreinafscheidingen voor de voorgevellijn van de 

woning bedraagt 1 meter; 

j de maximale hoogte van erf- of terreinafscheidingen achter de voorgevellijn van de 

woning bedraagt 2 meter. 

4.3 Afwijken van de bouwregels 
4.3.1 Het vergroten van de inhoudsmaat van woningen 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1 voor het 

vergroten van de inhoudsmaat van woningen, mits wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

a de vergroting mag maximaal 25% bedragen tot maximaal 800 m
3
, inclusief aan- en 

uitbouwen; 

b het ontwerp van de woning sluit goed aan bij het karakter van het buitengebied en 

de omgeving; 

c de woning wordt landschappelijk goed ingepast in de omgeving; 

d het landschap wordt niet onevenredig aangetast; 

e de maatvoeringseisen voor woningen worden in acht genomen; 

f de afwijking leidt niet tot een onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwik-

kelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 
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4.4 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende re-

gels: 

a de oppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-gebonden be-

roep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt maximaal 50 m
2
 van het 

vloeroppervlak van de betrokken woning inclusief de bijgebouwen; 

b de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten is uitsluitend toegestaan indien deze activiteit wordt uitgeoefend door 

de hoofdbewoner; 

c uitsluitend ten behoeve van de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is beperkte 

verkoop van artikelen toegestaan; 

d het aanbieden van meer dan 3 kamers ten behoeve van bed & breakfast per wo-

ning is niet toegestaan; 

e bed & breakfast is niet toegestaan in een bijgebouw; 

f opslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn is niet toegestaan; 

g permanente of tijdelijke bewoning van bijgebouwen is niet toegestaan; 

h het gebruiken van een bijgebouw bij de woning, ten behoeve van het ontvangen of 

verlenen van mantelzorg is niet toegestaan; 

i bewoning anders dan door één afzonderlijk huishouden is niet toegestaan; 

j het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken 

voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval is niet 

toegestaan, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de 

bestemming gerichte gebruik van de grond; 

k het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstof-

fen is niet toegestaan, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 

het op de bestemming gerichte gebruik van de grond. 

4.5 Afwijken van de gebruiksregels 
4.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 4.4 onder h 

voor het bieden van mantelzorg in een bijgebouw of een tijdelijke unit, met in achtne-

ming van het volgende: 

a er kan slechts worden afgeweken indien sprake is van een goed woon- en leefkli-

maat; 

b de indicatie moet na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan zijn afgegeven 

voor minimaal zes maanden en geldig zijn op het moment van de aanvraag om 

bouwvergunning; 

c de oppervlakte in gebruik voor mantelzorg bedraagt maximaal 80 m
2
; 

d indien sprake is van een tijdelijke unit dient deze te voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

1 een tijdelijke unit wordt geplaatst aan de achterzijde of zijgevel van de bestaan-

de woning, waarbij plaatsing aan de zijgevel slechts is toegestaan als de af-

stand tot de voorgevelrooilijn ten minste 3 meter bedraagt; 

2 de afstand van een tijdelijke unit tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen 

bedraagt ten minste 2 meter; 

e afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmo-

gelijkheden van naastgelegen percelen; 

f afwijken kan voor de duur van de periode waarin mantelzorg wordt geboden. 



SAB 13  

 

Artikel 5 Waarde - Archeologie - 2 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

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

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

ligstelling van te verwachten archeologische waarden. 

5.2 Bouwregels 

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

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

sluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouw-

hoogte van ten hoogste 2 m; 

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

niet worden gebouwd, indien: 

1 burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeolo-

gische deskundige waaruit blijkt dat het opstellen van een rapport met daarin 

een beschrijving van de archeologische waarden van de betrokken locatie niet 

nodig is; 

2 niet is voldaan aan het bepaalde onder 1: de aanvrager van de bouwvergunning 

een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken 

locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is 

vastgesteld; 

3 de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder 2 genoemde rapport, 

door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 

voorkomen door aan de bouwvergunning regels te verbinden, gericht op het 

behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen 

dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door de archeologische des-

kundige; 

c het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrek-

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

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

oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waar-

bij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

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

3 een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm kan worden 

geplaatst; 

4 een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

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

of van werkzaamheden 

5.3.1 Vergunningplicht 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie - 2’ 

zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethou-

ders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 40 cm, 

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

ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

b het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers of andere wateren; 

c het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van 

voorwerpen; 
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d het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

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

f het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

5.3.2 Uitzonderingen 

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

a betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met een oppervlakte 

van ten hoogste 100 m
2
; 

b noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 5.2 en/of lid 5.3 in 

acht is genomen; 

c behoren tot het normale onderhoud en beheer; 

d mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan reeds verleende bouw-, aanleg- of ontgrondingenvergunning; 

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

f ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 

of indien: 

g burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeolo-

gische deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen aan-

legvergunning als bedoeld in lid 5.3.1 nodig is. 

5.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

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

dien de aanvrager van de aanlegvergunning aan de hand van nader archeologisch 

onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden 

aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a de aanvrager van de aanlegvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de ar-

cheologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester 

en wethouders in voldoende mate is vastgesteld; 

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

worden geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de aanlegver-

gunning regels te verbinden, gericht op: 

1 het behoud van archeologische resten in de bodem; 

2 het doen van opgravingen; 

3 begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige. 
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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. 

Artikel 7 Algemene bouwregels 

7.1 Ondergronds bouwen 

7.1.1 Bouwen ondergrondse werken 

Voor het bouwen van beneden het maaiveld gelegen bouwwerken gelden, met in-

achtneming van het bepaalde in hoofdstuk 2, de volgende bepalingen: 

a het bouwen van bedoelde ruimten is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak 

en onder een gebouw dat geheel boven het maaiveld is gelegen; 

b het bouwen van bedoelde ruimten is uitsluitend toegestaan tot 1 bouwlaag, de 

bouwdiepte bedraagt maximaal 4 meter onder peil; 

c externe toegangen zijn gesitueerd in de achtergevel van het gebouw. 

7.1.2 Afwijken bouwen ondergrondse werken 

a Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 7.1.1 onder b 

voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte 

van maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarde dat de waterhuishouding 

niet wordt verstoord. 

b Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 7.1.1 onder c 

teneinde de toegangen aan andere zijden van het gebouw toe te staan, met dien 

verstande dat geen onevenredige aantasting van de ruimtelijke karakteristiek mag 

plaatsvinden. 

7.2 Bestaande afstanden en andere maten 
Met betrekking tot bestaande maten gelden de volgende regels: 

a indien afstanden, goot- of bouwhoogte, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 

bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan meer 

bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten als 

ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 

b indien afstanden, goot- of bouwhoogte, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 

bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij 

of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 

minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze ma-

ten als ten minste toelaatbaar worden gehouden; 

c in het geval van heroprichting van gebouwen is het bepaalde in a en b uitsluitend 

van toepassing indien de heroprichting geschiedt op dezelfde plaats; 

d op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwwerken als op-

genomen in lid 11.1 niet van toepassing. 
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7.3 Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen worden overschreden 

door: 

a tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, helling-

banen, funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de over-

schrijding ten hoogste 2,5 meter bedraagt; 

b tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 

2 meter bedraagt; 

c andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten 

hoogste 1,5 meter bedraagt. 

Artikel 8 Algemene gebruiksregels 

Een gebruik in strijd met de in het plan gegeven bestemming en met het in of krach-

tens het plan ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken bepaalde, is in 

ieder geval het gebruik van: 

a gronden en bouwwerken als seksinrichting, tenzij dit gebruik als zodanig uitdrukke-

lijk is toegestaan; 

b onbebouwde gronden als stand- of ligplaats van onderkomens, of opslag-, stort- of 

bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte stof-

fen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de be-

stemming gerichte beheer van de gronden, tenzij dit gebruik in redelijke mate ver-

band houdt met de verwezenlijking of het beheer van de bestemming. 

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van: 

a de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen, mits geen bestem-

mingsgrenzen zijnde, worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aan-

leiding geeft; 

b de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter; 

c afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

d de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen ge-

bouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijn-

de, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maxi-

maal 40 meter indien het niet mogelijk is gebruik te maken van een reeds 

bestaande mast, onder de volgende voorwaarden: 

1 losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan in land-

schappelijk minder gevoelige gebieden, langs grote verkeerswegen en dan bij 

voorkeur bij parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrij-

venterreinen en horecagelegenheden; 
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2 installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan: 

 op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van een 

dakrand, met dien verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen in 

beginsel geheel dienen te worden ontzien, zo nodig in overleg met de mo-

numentencommissie; 

 tegen gevels aan; wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen 

aan de aanwezige kwaliteiten; 

e het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toe-

staan dat de bouwhoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaat-

selijke verhogingen, anders dan de ondergeschikte bouwonderdelen als bedoeld in 

lid 2.5, mits: 

1 de maximale oppervlakte van de vergroting maximaal 10% van het betreffende 

bouwvlak zal bedragen; 

2 de hoogte maximaal 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende 

gebouw zal bedragen; 

f de minimale afstand van de weg voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, mits dit geen problemen oplevert voor de verkeersveiligheid. 

Artikel 10 Algemene wijzigingsregels 

10.1 Algemene wijziging 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzi-

gen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van be-

lang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan 

wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het ter-

rein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestem-

mingsvlak mag niet meer dan 10% worden vergroot. 

10.2 Waarde - Archeologie - 2 
10.2.1 Wijziging voor verwijdering van de bestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen door de be-

stemming ‘Waarde - Archeologie - 2’ geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien: 

a uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische 

waarden aanwezig zijn; 

b het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt ge-

acht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van ar-

cheologische waarden voorziet; 

c alvorens omtrent wijziging te beslissen winnen burgemeester en wethouders hier-

over schriftelijk advies in van een archeologisch deskundige. 

10.2.2 Wijziging voor de verandering van een bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de bestemming ‘Waarde - Ar-

cheologie - 2’ de vorm van de bouwvlakken veranderen, indien dit op grond van ar-

cheologisch onderzoek noodzakelijk is met het oog op de bescherming of de veilig-

stelling van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden. Alvorens omtrent 

wijziging te beslissen winnen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies 

in van een archeologisch deskundige. 
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10.2.3 Wijziging voor de verandering van een bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de bestemming ‘Waarde - Ar-

cheologie - 2’ de vorm van de bouwvlakken veranderen, indien de bebouwing ten be-

hoeve van de voor dat bouwvlak geldende bestemming zonder deze verandering niet 

of niet goed zou kunnen worden gerealiseerd met inachtneming van de volgende re-

gels: 

a uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de verandering van het bouw-

vlak geen afbreuk doet aan de bescherming of de veiligstelling van de aanwezige 

archeologische waarden; 

b alvorens omtrent wijziging te beslissen winnen burgemeester en wethouders hier-

over schriftelijk advies in van een archeologisch deskundige. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 11 Overgangsrecht 

11.1 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 bouw-

vergunning, 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 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. 

b Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder 

lid a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste 

lid met maximaal 10%. 

c Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar be-

staan 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. 

11.2 Overgangsrecht gebruik 

a Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerking-

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

b Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld 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 sub a, 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. 

d Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbe-

paling van dat plan. 

Artikel 12 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 

‘Oudenhorsterlaan 12’. 


