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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Stationsweg Oost 158 en 160 met identificatienummer 
NL.IMRO.0351.StationswegOost158-ow01 van de gemeente Woudenberg;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  aangebouwd bijgebouw

een aangebouwd gebouw dat niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door de vorm 
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan 
het hoofdgebouw maar wel bouwkundig aansluit aan het hoofdgebouw.

1.4  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.

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6  aan- en uitbouw

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en in 
bouwkundig opzicht te onderscheiden is en ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.7  aan-huis-gebonden beroep

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning 
in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de 
woonfunctie in overeenstemming is.

1.8  achtererf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevellijn van het 
hoofdgebouw of achter de denkbeeldige lijn van het verlengde daarvan.

1.9  bebouwing

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

1.10  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.11  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.12  bevoegd gezag

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
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1.13  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander 
bouwwerk, met een dak.

1.14  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk.

1.15  bouwgrens

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

1.16  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.

1.17  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.18  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.

1.19  bouwwerk, geen gebouw zijnde

elk bouwwerk, geen gebouw en geen overkapping zijnde.

1.20  dakoverstek

de horizontale voorsprong van het dak van een gebouw ten opzichte van het eronder staande.

1.21  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), verkopen, 
verhuren en/of leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen en huren voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.22  gebouw

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

1.23  geveluitkraging

de verticale voorsprong van de gevel van een gebouw ten opzichte van de naar de weg gekeerde 
gevel.

1.24  hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op 
de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.25  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 ruimtelijke uitstraling hebben die met de woonfunctie in 
overeenstemming is.
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1.26  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak, 
waaronder begrepen een carport.

1.27  peil

vloerpeil, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders.

1.28  perceelgrens

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling.

1.29  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.

1.30  prostitutie

het bedrijfsmatig - of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid bieden tot 
het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen met een ander, 
nader te onderscheiden in:

a. raamprostitutie: prostitutie waarbij de seksueel-erotische dienstverlening zichtbaar vanaf de 
(openbare) weg wordt aangeboden;

b. bordeelprostitutie: prostitutie waarbij de seksueel-erotische dienstverlening in een besloten 
daarvoor specifiek bedoelde en ingerichte ruimte wordt aangeboden.

1.31  seksinrichting

het bedrijfsmatig - of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid bieden tot 
het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig verrichten van seksuele handelingen.

1.32  straatprostitutie

het door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze passanten tot prostitutie bewegen, 
uitnodigen dan wel aanlokken.

1.33  voorgevel

de naar de bestemming 'Tuin' gekeerde gevel.

1.34  voorgevelrooilijn

de lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot aan de perceelsgrenzen.

1.35  woning

een complex van ruimten geschikt voor de huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze 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 schoorstenen, antennes en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

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

2.4  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.

2.5  inhoud van een bouwwerk

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

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.

2.8  ondergeschikte bouwonderdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, stofkappen en 
andere onderdelen van technische installaties, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, 
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. 
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verhardingen en ontsluitingswegen;

b. groenvoorzieningen;

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bouwwerken

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'bedrijf uitgesloten', uitsluitend worden gebouwd:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2.2  Bouwen

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen erfafscheidingen zijnde, mag niet 
meer bedragen dan 2 m.
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor voortuinen, erkers, dakoverstekken en 
geveluitkragingen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Toegestane bouwwerken

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. aan- en uitbouwen;

b. dakoverstekken en geveluitkragingen;

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2.2  Bouwen

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

a. aan- en uitbouwen dienen aan het op de aangrenzende bestemming gelegen hoofdgebouw te 
worden gebouwd;

b. aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw zijn toegestaan tot een diepte van 
maximaal 1,5 m, een breedte van maximaal 70% van de voorgevel en een oppervlakte van 
maximaal 6 m2;

c. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane 
grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm;

d. de bouwdiepte van een dakoverstek van het op de aangrenzende bestemming gelegen 
hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m;

e. de bouwdiepte van een geveluitkraging van het op de aangrenzende bestemming gelegen 
hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m;

f. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;

g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen erfafscheidingen zijnde, 
mag niet meer bedragen dan 2 m.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden 
voor het stallen van caravans en boten langer dan 14 dagen.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

5.1.1  Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen met bijbehorende erven en in samenhang daarmee voor de uitoefening van 
aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.

5.1.2  Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

Onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in 
samenhang met het wonen wordt verstaan het gebruik van gedeelten van woningen ten behoeve van 
aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover:

a. aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten gerealiseerd worden 
binnen het hoofdgebouw, exclusief aan- en uitbouwen;

b. het vloeroppervlak ten behoeve van kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 30% van het vloeroppervlak van de woning met 
een maximum van 50 m², inclusief aan- en uitbouwen;

c. ten behoeve van de kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien;

d. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale 
afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd 
beperkte verkoop die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Toegestane bouwwerken

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen;

b. bijgebouwen;

c. garages en bergplaatsen;

d. overkappingen;

e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

f. hekwerken op hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen, garages en 
bergplaatsen niet zijn toegestaan.

5.2.2  Bouwen

Voor het bouwen gelden de volgend regels:

hoofdgebouwen

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd in het bouwvlak;

b. per bouwvlak is ten hoogste één vrijstaande woning toegestaan;

c. de goothoogte van woningen bedraagt maximaal 6 meter en de bouwhoogte maximaal 9 meter.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen, garages en bergplaatsen 

d. het gezamenlijk te bebouwen oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
mag ten hoogste 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/of achtererf bedragen, 
met een maximum van 50 m², met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten 
minste 25 m² van het gezamenlijke zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; 
bij de maximale toegestane oppervlakte wordt de oppervlakte van aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak niet meegerekend; 

e. het oppervlak aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen mag ten hoogste 75 
m² bedragen, indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en achtererf 

10 Bestemmingsplan Stationsweg Oost 158 en 160



meer bedraagt dan 750 m²; bij de maximale toegestane oppervlakte wordt de oppervlakte van 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak niet meegerekend; 

f. de maximale oppervlakte van een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw en overkapping mag 
niet meer bedragen dan 50 m², met dien verstande dat het oppervlakte binnen het bouwvlak 
niet wordt meegerekend; 

g. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en vrijstaande 
bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 5,5 m;

h. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 m; 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde

i. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer 
bedragen dan 1 m;

j. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer 
bedragen dan 2 m;

k. de bouwhoogte van tuinmeubilair, niet zijnde pergola's, mag niet meer bedragen dan 2 m;

l. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 5 m;

m. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 
3 m.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 5.2.1 sub f teneinde hekwerken op 
hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen, garages en bergplaatsen toe te 
staan, met dien verstande dat:

a. de hoogte van een hekwerk niet meer bedraagt dan 1,5 m, waarbij de hoogte (in afwijking van 
het bepaalde in lid 2.2) wordt gemeten vanaf de voet van het hekwerk; 

b. dit niet mag leiden tot onevenredige hinder voor omliggende percelen. 

5.4  Afwijken van de gebruiksregels

5.4.1  Gebruik aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 5.1.2 onder a om aan-huis-gebonden beroepen 
en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toe te staan in aan- en uitbouwen en bijgebouwen, 
behorende bij het hoofdgebouw, met dien verstande dat bed en breakfast niet is toegestaan in 
bijgebouwen.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.

12 Bestemmingsplan Stationsweg Oost 158 en 160



Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Ondergronds bouwen

7.1.1  Bouwen ondergrondse werken

Voor het bouwen van geheel of gedeeltelijk beneden het maaiveld gelegen gebouwen 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 geheel of 
gedeeltelijk 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 m onder peil;

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

7.1.2  Afwijken bouwen ondergrondse werken

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde 
in lid 7.1.1 sub b voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse 
bouwdiepte van maximaal 10 m onder peil onder de voorwaarde dat de waterhuishouding niet 
wordt verstoord.

b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde 
in lid 7.1.1 sub 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.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken 
en onderkomens ten behoeve van:

a. een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;

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 stoffen, voorwerpen en 
producten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de 
gronden, tenzij dit gebruik in redelijke mate verband houdt met de verwezenlijking of het 
beheer van de bestemming;

c. een woning voor bewoning anders dan door één afzonderlijk huishouden.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen, mits geen bestemmingsgrenzen 
zijnde, worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

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

c. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, 
en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, 
ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 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 landschappelijk 
minder gevoelige gebieden, langs grote verkeerswegen en dan bij voorkeur bij 
parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrijventerreinen en 
horecagelegen;

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 
monumentencommissie;

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

d. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de 
bouwhoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, 
anders dan de ondergeschikte bouwonderdelen als bedoeld in lid 2.8, 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;

e. de minimale afstand van de weg voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits 
dit geen problemen oplevert voor de verkeersveiligheid.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, voorzover daaraan behoefte bestaat en zulks het belang 
van een goede ruimtelijke ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied niet schaadt, de ligging van 
grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen zodanig, dat:

a. de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt 
verkleind of vergroot, en

b. geen van de grenzen met meer dan 10 m wordt verschoven.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
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Artikel 11  Overige regels

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw bedoeld voor wonen 
of een ander soort verblijf van mensen wordt slechts verleend, indien wordt of zal worden 
voorzien in de aanleg van voldoende parkeerplaatsen, waarbij ten minste voldaan moet worden 
aan de minimum parkeernormen zoals die zijn opgenomen in publicatie 317 'Kencijfers 
parkeren en verkeersgeneratie' van CROW, met dien verstande dat het totale aantal benodigde 
parkeerplaatsen wordt afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.

b. Parkeerplaatsen dienen aangelegd te worden op het eigen terrein.

c. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het onder a en b bepaalde:

1. indien het voldoen aan de parkeerbehoefte als gevolg van bijzondere omstandigheden 
op overwegende bezwaren stuit, of;

2. voor zover op andere wijze in de benodigde parkeergelegenheid of laad- of losruimte 
wordt voorzien;

d. Het bevoegd gezag kan aan een omgevingsvergunning als bedoeld onder a voorwaarden 
koppelen met betrekking tot de verplichting het benodigde aantal parkeerplaatsen in stand te 
houden.

e. Het onder a bepaalde is niet van toepassing ingeval een bouwwerk ten gevolge van een 
calamiteit geheel verloren is gegaan en dit bouwwerk, indien en voor zover sprake is van 
dezelfde functie en omvang, wordt herbouwd en op gelijke wijze in de parkeerbehoefte wordt 
voorzien als voor de calamiteit feitelijk het geval was, mits de aanvraag van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk teniet is gegaan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd 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 teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

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

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder 
a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard enomvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsvoorwaarden van dat 
plan.

18 Bestemmingsplan Stationsweg Oost 158 en 160



Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Stationsweg Oost 158 en 160'.
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