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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan YMCA Kampeerterrein Woudenberg met identificatienummer 

NL.IMRO.0351.BP77952-ow01 van de gemeente Woudenberg.

1.2  bestemmingsplan

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

bijlage.  

1.3  aanbouw- en uitbouw

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw of deel van een hoofdgebouw dat door zijn 

verschijningsvorm een ondergeschikte bouwmassa vormt dan wel in bouwkundig opzicht te 

onderscheiden is van het hoofdgebouw.

1.4  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een 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  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6  archeologisch deskundige

een deskundige met betrekking tot archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 

het bevoegd gezag te stellen kwalificaties.

1.7  archeologisch onderzoek 

verschillende vormen van onderzoek naar archeologische waarden binnen een bepaald 

gebied, uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie.

1.8  archeologische (verwachtings)waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied (verwachte) 

voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

1.9  balkon

een al dan niet inpandige, geheel of gedeeltelijk overdekte bij een gebouw behorende 

buitenruimte vanaf de eerste bouwlaag.

1.10  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
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1.11  bed and breakfast

het bedrijfsmatig en op kleine schaal tegen betaling aanbieden van logies/overnachting in 

een daarvoor geschikte woning (hoofd- of bijgebouw) gericht op het bieden van de 

mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend verblijf van personen die elders hun 

hoofdverblijf hebben met ontbijtmogelijkheden, waarbij geldt dat dit ondergeschikt aan de 

woonfunctie plaatsvindt. Deze voorziening is niet bedoeld voor het laten overnachten van 

tijdelijke arbeiders of seizoenarbeiders dan wel voor permanente kamerverhuur.

1.12  bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, 

inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend 

plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. 

levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die 

in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.

1.13  bedrijfsgebouw

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een of meer bedrijfsactiviteiten.

1.14  bedrijfsvloeroppervlakte

het totale vloeroppervlak van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe 

behorende magazijnen en overige dienstruimten.

1.15  bestaande
a. bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken dat aanwezig is op het 

tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan (niet zijnde het gebruik dat reeds 

in strijd was met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van dat plan) of het gebruik krachtens een verleende 

omgevingsvergunning voor het gebruik;

b. bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van de vaststelling van het 

bestemmingsplan aanwezig zijn of nog kunnen worden gebouwd krachtens een 

verleende omgevingsvergunning voor het bouwen;

c. bestaande afmetingen: afsta nds-, hoogte-, i nhouds- en oppervlaktematen zoals 

aanwezig op het tijdstip van vaststelling van het bestemmingsplan of tot stand zullen 

komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht.

1.16  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.17  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.18  Bevi-inrichtingen

bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.19  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde 

verbonden bouwwerk met een dak.
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1.20  bijgebouw

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

op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw.

1.21  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.

1.22  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.23  bouwlaag

een deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van 

de afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 m in hoogte 

verschillen; bij de bepaling van het aantal bouwlagen wordt de bouwlaag die grotendeels in 

de kap is gelegen (zogenaamde zolderlaag) evenals de bouwlaag die grotendeels onder de 

begane grond is gelegen (zogenaamde kelder/souterrain) niet meegerekend.

1.24  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond inclusief tuin, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, 

bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.25  bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel.

1.26  bouwvlak

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

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.27  bouwwerk

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

verbonden.

1.28  dakopbouw

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij 

deze constructie (deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijde(n) van de 

constructie in één of beide dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst.

1.29  druiplijn

onderste horizontale lijn van een dakvlak dat geen goot heeft.

1.30  erf

het (bouw)perceel, met uitzondering van de gronden:

waarop het hoofdgebouw is gelegen;

gelegen voor de voorgevellijn;

gelegen tussen de voorgevellijn en 3 m achter de voorgevellijn.
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1.31  erfafscheiding

een bouwwerk geplaatst om de grens met de naburige percelen aan te geven en niet zijnde 

een natuurlijk gewas, zoals een haag.

1.32  erker

een uitgebouwd gedeelte van een woning aan een gevel, niet zijnde een entree, grenzend aan 

een verblijfsruimte van het betreffende gebouw, waarvan de naar de openbare weg gekeerde 

zijde en nog minimaal één andere zijde (grotendeels) transparant is.

1.33  garage

een gebouw, bestemd voor stalling van een motorrijtuig op meer dan twee wielen en 

daarvoor ook toegankelijk.

1.34  gebouw

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

wanden omsloten ruimte vormt.

1.35  groepsaccomodatie

Een gebouw bestemd voor recreatief nachtverblijf door meerdere personen in 

groepsverband.

1.36  hoofdgebouw

gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 

zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.37  kampeerhuisje

een eenvoudig gebouw met een beperkte inhoud en oppervlakte bestemd voor recreatief 

nachtverblijf voor personen die hun hoofdverblijf elders hebben.

1.38  kampeermiddelen

niet als bouwvergunni ngpl ichti g bouwwerk aan te merken tenten, vouwwagens, 

kampeerauto's, caravans of hiermee gelijk te stellen onderkomens, die bestemd zijn voor 

recreatief nachtverblijf en waarbij de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.39  kampeerseizoen

de periode van 15 maart tot en met 31 oktober van ieder kalenderjaar.

1.40  kantoor

voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, 

architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het 

publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en 

geholpen

1.41  kelder

een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer- of dakconstructie waarvan 

de bovenkant, voor zover de kelder tenminste niet onder het hoofdgebouw gesitueerd is, 

minimaal 10 cm onder het maaiveld, weg of verharde terrein ligt.
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1.42  NEN

door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op 

het moment van vaststelling van het plan.

1.43  nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gas 

reduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, elektrische 

laadpalen en apparatuur voor telecommunicatie

1.44  ondergeschikt bouwdeel

een buiten de gevel of de dakvlakken uitstekend ondergeschikt deel van een gebouw, zoals 

een liftopbouw, reclame-uitingen, technische installaties zoals een koelmotor of antenne, 

een dakvenster, een luifel, schoorsteen en een frans balkon, met uitzondering van een erker 

c.q. een uitgebouwd gedeelte van een gebouw (ter uitbreiding van het grondoppervlak op de 

begane grond).

1.45  overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden.

1.46  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste 

één zijde een gesloten wand.

1.47  peil

Hieronder wordt verstaan:

a. bij ligging aan een weg: de kruin van de weg;

b. bij ligging aan een anderszins verhard terrein: de bovenkant van dat terrein ter plaatse 

van de hoofdtoegang;

c. bij ligging anders dan aan een weg of verhard terrein: het maaiveld ter plaatse van de 

hoofdtoegang;

d. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander 

plaatselijk aan te houden waterpeil).

1.48  perceel

afgedeeld stuk land of water, kavel.

1.49  perceelsgrens

een grens tussen twee percelen.

1.50  praktijkruimte

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten 

op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, 

therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.

1.51  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding, daaronder begrepen thuisprostitutie.
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1.52  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijk gebouw of bouwwerk, dan wel onderkomen, waarin 

bedrijfsmatig of in een omvang 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 tevens begrepen een 

erotische massagesalon, al of niet in combinatie met elkaar.

1.53  standplaats

Het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor recreatief nachtverblijf in één of 

meerdere kampeermiddelen of een kampeerhuisje, waarbij de standplaatsen voor 

kampeermiddelen nader zijn te onderscheiden in:

1. permanente standplaats: een standplaats bestemd voor het plaatsen van een 

kampeermiddel of een kampeerhuisje, inclusief daarbij behorende ondergeschikte 

onderkomens, zoals bijzettenten, dat gedurende het gehele jaar aanwezig mag zijn;

2. niet-permanente standplaats: een standplaats bestemd voor het plaatsen van één of 

meerdere kampeermiddelen, niet zijnde een stacaravan, gedurende een periode van ten 

hoogste 8,5 maanden.

1.54  verbeelding

voorheen plankaart; de digitale kaart met bijbehorende verklaring 

NL.IMRO.0351.BP78049-0001 waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen 

gronden zijn aangegeven

1.55  verblijfsrecreatie

vormen van recreatie die mede of uitsluitend gericht zijn op het verstrekken van 

nachtverblijf

1.56  voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of 'uitstraling' als 

belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.57  weg

alle voor het verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende 

bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

1.58  wonen

het houden van verblijf of het gehuisvest zijn in een woning.

1.59  zijdelingse perceelsgrens

een (min of meer evenwijdig) aan de zijgevel van een hoofdgebouw liggende grens van het 

perceel.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstanden

afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot 

perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.

2.2  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.

2.3  de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 

gemeenschappelijke scheidingsmuren).

2.4  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boei boord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.5  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.

2.6  de vloeroppervlakte

de vloeroppervlakte volgens NEN 2580.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bos

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bos;

b. het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van landschappelijke en/of ecologische 

waarden;

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

alsmede voor:

d. ondergeschikt agrarisch medegebruik;

e. extensief recreatief medegebruik en ondergeschikt educatief medegebruik;

f. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals wegen en paden, zitbanken, 

informatieborden en nutsvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

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

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen 

zijnde, en observatieposten worden gebouwd;

b. de maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en observatieposten 

bedraagt 2 meter.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het bouwen van gebouwen, 

zoals schuilgelegenheden en observatieposten, mits wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden:

a. de oppervlakte van het gebouw bedraagt maximaal 30 m2;

b. de goothoogte van het gebouw bedraagt maximaal 2,5 meter;

c. de bouwhoogte van observatieposten bedraagt maximaal 15 meter.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

a. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens is niet toegestaan;

b. het opslaan of bergen 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;

c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen is 

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

bestemming gerichte gebruik van de grond.

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

3.5.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Bos zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende 

werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
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3.5.2  Uitzondering op verbod

Het verbod van lid 3.5.1is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;

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

c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

3.5.3  voorwaarden

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de natuur-en/of landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast.

3.5.4  Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3.5.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a 

van de Wet op de economische delicten.
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Artikel 4  Recreatie - verblijfsrecreatie

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een verblijfsrecreatieterrein voor permanente en niet permanente standplaatsen en 

voor een groepsaccommodatie;

alsmede voor:

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals voorzieningen voor 

dienstverlening, beheer en onderhoud, receptie, kantoor, vergaderzalen, kantine en 

sanitaire voorzieningen, spel-, sport- en speelvoorzieningen, kleinschalige da grecreati 

eve voorzieningen, parkeervoorzieningen, wegen, tuinen, erven, groenelementen, water 

en waterhuis houdkundige voorzieningen en nutsvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemene regels

a. op een permanente standplaats zijn uitsluitend kampeerhuisjes toegestaan;

b. op een niet-permanente standplaats zijn geen gebouwen toegestaan;

c. de afstand tussen een bijgebouw en de grens van een standplaats bedraagt ten minste 1 

meter;

d. de afstand tussen kampeerhuisjes bedraagt ten minste 3 meter.

4.2.2  Hoofdgebouwen

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen hoofdgebouwen ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande dat:

a. het hoofdgebouw binnen het bouwvlak moet worden gebouwd;

b. de oppervlakte van het hoofdgebouw maximaal 500 m2 bedraagt;

c. de bouwhoogte van het hoofdgebouw maximaal 10 m bedraagt.

4.2.3  Overige gebouwen 

Op de in lid 4.1bedoelde gronden mogen naast een hoofdgebouw ook overige gebouwen 

waaronder kampeerhuisjes worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. de goothoogte van overige gebouwen maximaal 4 m bedraagt;

b. de bouwhoogte van overige gebouwen maximaal 6 m bedraagt;

c. de maximale oppervlakte van een kampeerhuisje 30 m² bedraagt;

d. de goot- en bouwhoogte van een kampeerhuisje, in afwijking van het bepaalde onder a 

en b, maximaal 5 m bedraagt;

e. het gezamenlijk grondoppervlak aan overige gebouwen maximaal 500 m2 bedraagt;

4.2.4  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd, met dien verstande dat:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 1 m;

b. in afwijking van het bepaalde onder a is voor bestaande hekwerken die hoger zijn dan 1 

m de bestaande hoogte de maximale hoogte; deze hekwerken mogen worden 

gehandhaafd en ter plaatse herbouwd. 

c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 

4 m.

d. de maximale hoogte van vlaggenmasten bedraagt 10 meter.
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4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.2 onder b 

en 4.2.3 onder e en toestaan dat de totale oppervlakte van gebouwen maximaal 1.250 m2 

bedraagt, mits geen onevenredige aantasting plaats vindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveiligheid;

c. de sociale veiligheid;

d. de milieusituatie;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Specifieke gebruiksregels

met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

a. seksinrichtingen en prostitutie zijn niet toegestaan;

b. het totaal aantal permantente standplaatsen bedraagt ten hoogste 10;

c. het totaal aantal niet-permanente standplaatsen bedraagt ten hoogste 140;

d. In aanvulling op het bepaald onder b en c geldt dat het maximum aantal standplaatsen 

ten hoogste 140 bedraagt;

e. het aantal slaapplaatsen in de groepsaccomodatie bedraagt maximaal 12;

f. de gezamenlijke vloeroppervlak van kantoren en vergaderruimtes bedraagt maximaal 

250 m2;

g. op een niet-permanente standplaats zijn geen gebouwen toegestaan;

h. het permanent of tijdelijk bewonen of laten bewonen van kampeermiddelen, en 

bijgebouwen is niet toegestaan;

i. recreatief nachtverblijf in bijgebouwen is niet toegestaan;

j. op een niet-permanente standplaats mogen ten hoogste worden geplaatst één 

kampeermiddel, niet zijnde een stacaravan, met ten hoogste twee bijzettentjes van elk 

ten hoogste 6 m2;

k. de afstand tussen standplaatsen onderling bedraagt ten minste 3 meter;

l. horeca is - met inachtneming van het voorgaande - toegestaan voor zover:

1. dit een ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening, zoals 

ingevolge het voorafgaande toegestaan;

2. voorkomend in categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten.

m. het gebruik van niet-permanente standplaatsen in het winterseizoen als opslag-, stort-, 

lozings- of bergplaats van stoffen en materialen is niet toegestaan, behoudens voor 

zover zulks noodzakelijk is in verband met het oog op het in lid 4.1 bedoelde gebruik;

n. de groepsaccommodatie mag worden gebruikt voor het stallen van goederen ten 

behoeve van het de verblijfsrecreatie op hetzelfde terrein in de periode van 16 

november tot 1 maart;

o. voorzieningen mogen uitsluitend buiten het kampeerseizoen worden gebruikt voor de 

stalling van kampeermiddelen.

4.4.2  Voorwaardelijke verplichting

De gronden met de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie mogen uitsluitend gebruikt 

worden voor verblijfsrecreatie indien:

a. het gebruik voor verblijfsrecreatie van de percelen kadastraal bekend LDN 02 sectie B 

nr. 307, nr. 308 en nr. 1125 is gestaakt; en

b. de natuurcompensatie zoals opgenomen in bijlage 1 van de regels binnen 1 jaar na 

ingebruikname van de gronden voor verblijfsrecreatie is uitgevoerd en kwalitatief en 

kwantitatief in stand wordt gehouden.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie - 2

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van te 

verwachten archeologische waarden.

5.2  Bouwregels
a. Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

b. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 

hoogste 2 m;

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag niet 

worden gebouwd;

d. het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking 

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 waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2;

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

geplaatst;

4. een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 5.2onder b 

ten behoeve van het bouwen voor de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) - 

met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - , mits 

wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

e. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische 

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

van de archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is;

f. niet is voldaan aan het bepaalde onder a: 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;

g. de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder b 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 deskundige.

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

5.4.1  Omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 2 

zonder of in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning (voorheen archeologische 

aanlegvergunning) van het bevoegd gezag 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, 
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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;

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.

5.4.2  Omgevingsvergunning niet vereist

Het verbod zoals bedoeld in artikel 5.4.1is niet van toepassing indien de werken en 

werkzaamheden:

g. betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met een oppervlakte van ten 

hoogste 100 m2 ;

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

acht is genomen;

i. behoren tot het normale onderhoud en beheer;

j. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan reeds verleende omgevingsvergunning;

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

l. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; of indien:

m. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische 

deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen 

omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.4.1 nodig is.

5.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

a. De werken en werkzaamheden, zoals in lid 5.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, 

indien de aanvrager van de omgevingsvergunning 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:

b. de aanvrager van de aanlegvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders in voldoende mate is vastgesteld;

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

worden geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de aanlegvergunning 

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.

5.4.4  Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 5.4.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a 

van de Wet op de economische delicten.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie - 3

6.1  Bestemmingsomschrijving

 De voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van te 

verwachten archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

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

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 

hoogste 2 m;

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

worden gebouwd;

c. het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking 

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 waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m2;

3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm kan worden 

geplaatst;

4. een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 6.2 onder b 

ten behoeve van het bouwen voor de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) - 

met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - , mits 

wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

d. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische 

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

van de archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is;

e. niet is voldaan aan het bepaalde onder a: 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;

f. de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder b 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 deskundige.

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

6.4.1  Omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3 

zonder of in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning (voorheen archeologische 

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

werkzaamheden uit te voeren:

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 50 cm, 
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waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van 

voorwerpen;

c. het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

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.

6.4.2  Omgevingsvergunning niet vereist

Het verbod zoals bedoeld in artikel 6.4.1 is niet van toepassing indien de werken en 

werkzaamheden:

g. betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met een oppervlakte van ten 

hoogste 1.000 m2 ;

h. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 6.2en/of lid6.3in 

acht is genomen;

i. behoren tot het normale onderhoud en beheer;

j. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan reeds verleende omgevingsvergunning;

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

l. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; of indien:

m. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische 

deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen 

omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.4.1nodig is.

6.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 

aanvrager van de omgevingsvergunning 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 

archeologische 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 aanlegvergunning 

regels te verbinden, gericht op:

c. het behoud van archeologische resten in de bodem;

d. het doen van opgravingen;

e. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.

6.4.4  Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 6.4.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a 

van de Wet op de economische delicten.
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Artikel 7  Waarde - Archeologie - 4

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 4' aangewezen gronden - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van te 

verwachten archeologische waarden.

7.2  Bouwregels

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

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 

hoogste 2 m;

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

worden gebouwd;

c. het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking 

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 waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 500 m2;

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

geplaatst;

4. een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

7.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 7.2onder b 

ten behoeve van het bouwen voor de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) - 

met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - , mits 

wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische 

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

van de archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is;

b. niet is voldaan aan het bepaalde onder a: 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;

c. de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder b 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 deskundige.

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

7.4.1  Omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 4 

zonder of in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning (voorheen archeologische 

aanlegvergunning) van het bevoegd gezag 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 

blad 21 van 28                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



concept bestemmingsplan YMCA Kampeerterrein Woudenberg   

Gemeente Woudenberg   

Projectnummer 0470302.100   

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;

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.

7.4.2  Omgevingsvergunning niet vereist

Het verbod zoals bedoeld in artikel 7.4.1is niet van toepassing indien de werken en 

werkzaamheden:

a. betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met een oppervlakte van ten 

hoogste 500 m2;

b. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 7.2 en/of lid 7.3 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 omgevingsvergunning;

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 archeologische 

deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen 

omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.4.1 nodig is.

7.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 7.4.1bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 

aanvrager van de omgevingsvergunning 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 

archeologische 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 aanlegvergunning 

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.

7.4.4  Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 7.4.1is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a 

van de Wet op de economische delicten.
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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  Ondergronds bouwen

9.1.1  Bouwen ondergrondse werken

Voor het bouwen van beneden het maaiveld gelegen bouwwerken gelden, met inachtneming 

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;

9.1.2  Afwijken bouwen ondergrondse werken

a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 

9.1.1 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 zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 

9.1.1 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.

9.2  Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen worden overschreden door:

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding 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.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1  Waarde archeologie

10.1.1  Wijziging voor verwijdering van de bestemming

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen door de bestemming 

Waarde - Archeologie - 2 en/of Waarde - Archeologie - 3 en/of Waarde - Archeologie - 4 

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 geacht 

dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van 

archeologische waarden voorziet;

c. alvorens omtrent wijziging te beslissen winnen burgemeester en wethouders hierover 

schriftelijk advies in van een archeologisch deskundige.

10.1.2  Wijziging voor de verandering van een bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de bestemming 

Waarde - Archeologie - 2 en/of Waarde - Archeologie - 3 en/of Waarde - Archeologie - 4 

de vorm van de bouwvlakken veranderen, indien de bebouwing ten behoeve van de voor dat 

bouwvlak geldende bestemming zonder deze verandering niet of niet goed zou kunnen 

worden gerealiseerd met inachtneming van de volgende regels:

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de verandering van het bouwvlak 

geen afbreuk doet aan de bescherming of de veiligstelli ng van de aanwezige 

archeologische waarden;

b. alvorens omtrent wijziging te beslissen winnen burgemeester en wethouders hierover 

schriftelijk advies in van een archeologisch deskundige.
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Hoofdstuk 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- danwel 

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 een omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;

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 onder lid a bepaalde 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.

11.2  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, als bedoeld in lid 11.2 

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 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 onder a bepaalde is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling 

van dat plan
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan YMCA Kampeercentra 

Woudenberg.
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