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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 plan 

het bestemmingsplan Haarweg 11 -13 met identificatienummer 

NL.IMRO.0351.haarweg11.ow van de gemeente Woudenberg; 

1.2 bestemmingsplan  

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

1.3 de verbeelding 

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan/inpassingsplan op-

genomen digitale ruimtelijke informatie;  

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 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; 

1.9 archeologisch onderzoek 

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

vergunning beschikt; 

1.10 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; 

1.11 bebouwing 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijde; 
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1.12 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 planologisch 

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; 

1.13 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. 

1.14 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak;  

1.15 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.16 bouwen 

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

vergroten van een bouwwerk; 

1.17 bouwperceel 

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

kaar behorende bebouwing is toegelaten;  

1.18 bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel;  

1.19 bouwvlak 

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

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.20 bouwwerk 

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

is verbonden;  

1.21 bijgebouw 

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

een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 
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1.22 gebouw 

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

met wanden omsloten ruimte vormt;  

1.23 hoofdgebouw 

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

als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

1.24 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. 

1.25 opslag 

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

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

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 

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 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. 

1.28 perceelgrens 

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling. 

1.29 plangebied 

de gronden waar dit bestemmingsplan op van toepassing is; 

1.30 prostitutie 

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

der tegen vergoeding. 

1.31 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. 

1.32 voorgevellijn 

de lijn gelegen: 
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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 

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 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 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. 

2.6 Oppervlakte van een bouwwerk 

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

van de scheidsmuren. 

2.7 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. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Wonen 

3.1 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; 

 

alsmede voor: 

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

keervoorzieningen en groenelementen. 

3.2 Bouwregels 

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

 

3.2.1 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

zij met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' een ander maximaal aan-

tal wooneenheden is aangegeven, waarbij het aantal wooneenheden het aantal 

woningen aangeeft; 

b de inhoud van de woning inclusief aan- en uitbouwen bedraagt maximaal 600 m³,  

tenzij met een maatvoeringaanduiding anders is aangegeven en met uitzondering 

van het bepaalde onder c; 

c ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' be-

draagt de inhoud van de woning inclusief aan- en uitbouwen maximaal 400 m³; 

d de goothoogte van woningen bedraagt maximaal 6 m en de bouwhoogte maximaal 

10 m; 

e in afwijking van het bepaalde onder a mogen bijgebouwen, overkappingen, erf - en 

terreinafscheidingen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tevens bui-

ten het bouwvlak worden gebouwd; 

f de maximale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bedraagt 80 m² per 

woning; 

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

h de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 3 m en de 

bouwhoogte maximaal 6 m; 

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

bedraagt 3 m; 

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

woning bedraagt 1 m; 

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

woning bedraagt 2 m. 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Het vergroten van de inhoudsmaat van woningen 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het be-

paalde onder lid 3.2.1 onder b en c voor het vergroten van de inhoudsmaat van wo-

ningen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
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a de vergroting mag maximaal 25% van de inhoud van de woning (inclusief aan- en 

uitbouwen) op het moment van in werking treding van de herziening bedragen tot 

maximaal 800 m³, 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 gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen worden 

niet onevenredig aangetast. 

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

i 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; 

j 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. 

3.5 Wijzigingsbevoegdheid 

3.5.1 Verplaatsen van de woning 

Burgemeester en wethouders kunnen het bouwvlak wijzigen voor het verplaatsen van 

de woning binnen het bestemmingsvlak, mits wordt voldaan aan de volgende voor-

waarden: 

a de woning wordt op maximaal 10 meter van de bestaande woning gebouwd; 

b de bestaande woning wordt gesloopt; 

c de maatvoeringseisen voor woningen worden in acht genomen; 

d de woning wordt landschappelijk goed ingepast in de omgeving; 

e het landschap wordt niet onevenredig aangetast; 

f wijziging leidt niet tot een onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikke-

lingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 
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3.5.2 Wijziging van het bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen het bouwvlak wijzigen in combinatie met de 

vergroting van de inhoud van de woning, mits wordt voldaan aan de volgende voor-

waarden: 

a het bouwvlak mag niet buiten het bestemmingsvlak worden gelegd;  

b het landschap wordt niet onevenredig aangetast; 

c de maatvoeringseisen voor woningen worden in acht genomen; 

d ontheffing leidt niet tot een onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikke-

lingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 
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Artikel 4 Waarde - Archeologie - 2 

4.1 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. 

4.2 Bouwregels 

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

a op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid  4.1 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; 

c het bepaalde in dit lid 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 waar-

bij 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.  

4.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het be-

paalde in de lid 4.2 onder b ten behoeve van het bouwen voor andere, voor deze 

gronden geldende bestemming(en) - met inachtneming van de voor de betrokken be-

stemming(en) geldende (bouw)regels - mits wordt voldaan aan de volgende voor-

waarden: 

a 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; 

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 lo-

catie 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 be-

houd van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan 

wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige. 
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4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

4.4.1 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; 

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.  

 

4.4.2 Uitzonderingen 

Het verbod van 4.4.1 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 4.2 en/of lid 4.3 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 om-

gevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 nodig is. 

 

4.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 4.4.1 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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Artikel 5 Waarde - Archeologie - 3  

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde – Archeologie - 3' 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; 

c het bepaalde in dit lid 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 waar-

bij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2 een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 1000 m²; 

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

geplaatst; 

4 een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.  

5.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het be-

paalde in de lid 5.2 onder b ten behoeve van het bouwen voor andere, voor deze 

gronden geldende bestemming(en) - met inachtneming van de voor de betrokken be-

stemming(en) geldende (bouw)regels - mits wordt voldaan aan de volgende voor-

waarden: 

a 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;  

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 lo-

catie 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 be-

houd van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan 

wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige. 
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5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

5.4.1 Vergunningplicht 

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

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 50 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; 

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 Uitzonderingen 

Het verbod van 5.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met een oppervlakte 

van ten hoogste 1000 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 om-

gevingsvergunning als bedoeld in lid 5.4.1 nodig is. 

 

5.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 5.4.1 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 Bouwen ondergrondse werken 

7.1.1 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 bouw-

diepte van maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarde dat de waterhuis-

houding 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 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 11.1.1 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 m bedraagt; 

b tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m 

bedraagt; 

c andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten 

hoogste 1,5 m 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 bij omgevingsvergunning 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 m; 

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; 

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; 
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 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 2.7, 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 wijz i-

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. 

 

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: 
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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. 

10.3 Waarde - Archeologie - 3 

10.3.1 Wijziging voor verwijdering van de bestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen door de be-

stemming 'Waarde - Archeologie - 3' 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. 

 

10.3.2 Wijziging voor de verandering van een bouwvlak 

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

cheologie - 3' 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. 

 

10.3.3 Wijziging voor de verandering van een bouwvlak 

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

cheologie - 3' 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 

11.1.1 Overgangsbepaling 

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 Haarweg 11 - 13 van de gemeente Woudenberg. 

 


