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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 

Artikel 1 Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 
  
plan: 
regels en verbeelding van het bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’ van de gemeente Stichtse 
Vecht. 
  
bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1904.BPHerenweg9en11MRS-
OW01 met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  
aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels worden 
gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 
  
aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
  
aan huis verbonden bedrijf: 
een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het 
(ambachtelijk) vervaardigen van producten, door de gebruik(st)er van de woning, dat niet krachtens 
milieuregelgeving vergunning- of meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is (maximaal milieucategorie 1). Detailhandel, horeca, seksinrichtingen, prostitutie, 
koeriersbedrijven en (personen)transport zijn in geen geval toegestaan. 
  
aan-huis-verbonden beroep: 
het uitoefenen van een vrij of zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op persoonlijk, 
zakelijk, administratief, educatief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, kunstzinnig gebied, of 
daarmee gelijk te stellen activiteiten, waaronder een atelier, kapper, schoonheidsspecialiste, dat in of bij een 
woning wordt uitgeoefend door de gebruik(st)er, dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of 
meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel, horeca, 
seksinrichtingen, prostitutie, koeriersbedrijven en (personen)transport zijn in geen geval toegestaan. 
  
achtergevelrooilijn: 
de denkbeeldige lijn in het verlengde van de achtergevel van het hoofdgebouw. 
  
afhankelijke woonruimte (i.v.m. mantelzorg): 
een gebouw bij een woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een 
gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. 
  
ambachtelijk en verzorgend bedrijf: 
een bedrijf voor de uitvoering van producerende en/of verzorgende ambachten, waar voor een belangrijk deel 
in handwerk goederen worden vervaardigd, verwerkt, bewerkt, geïnstalleerd of hersteld, voornamelijk direct 
ten behoeve van de uiteindelijke gebruiker en/of verbruiker. 
  
ander bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 
  
archeologische waarde: 
de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude tijden. 
  



bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
  
bebouwingspercentage: 
het percentage van de oppervlakte van het bouwperceel, binnen de bouwgrenzen, dat mag worden bebouwd. 
  
beeldkwaliteit: 
alle aspecten die van invloed zijn op de voorstelbaarheid en beleving van de ruimtelijke omgeving en objecten 
in die omgeving (waaronder de cultuurhistorische en landschappelijke waarden). 
  
bed en breakfast: 
een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal 
kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt; een bed en breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijhuis 
en wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft maximaal zes kamers. 
  
beplantingsstructuur: 
een aaneengesloten zone van beplanting die als structurerend element binnen het plangebied kan worden 
aangewezen. 
  
bestaande afstands-, hoogte-, inhouds-, en oppervlaktematen: 
afstands-, hoogte-, inhouds-, en oppervlaktematen, die op het tijdstip van intwerkingtreding van het plan tot 
stand zijn gekomen (of tot stand zullen komen op basis van een verleende vergunning of aangevraagde 
vergunning) met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet. 
  
bestaand (in relatie tot gebruik): 
gebruik dat bestaat ten tijde van het in werkingtreden van het bestemmingsplan. 
  
bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak. 
  
bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
  
bevoegd gezag: 
het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
  
boomteelt: 
het telen van bomen, struiken en tijdelijke uitplant. 
  
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. 
  
bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak. 
 
bouwwijze: 
de wijze van bouwen van een hoofdgebouw, te weten vrijstaand halfvrijstaand of aaneengebouwd, waarbij 
onder “vrijstaand” wordt verstaan dat de hoofdgebouw van een woning niet begrensd is door scheidsmuren van 
andere hoofdgebouwen; 
 
bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen zulks met uitsluiting van een onderbouw of een zolderverdieping. 
  
 



bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegestaan. 
  
bouwperceelgrens: 
de grens van een bouwperceel. 
  
bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
  
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. 
  
bijgebouw: 
een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde of bijbehorende bouwperceel gelegen hoofd-gebouw. 
  
cultuurhistorische waarde: 
belang in geschiedkundig opzicht; onder andere met betrekking tot het ontstaan van het gebied, zoals onder 
meer tot uitdrukking komt in het kavelpatroon, de waterhuishouding, de beplanting en de (voormalige) 
bebouwing. 
  
dagrecreatie: 
recreatie in de vorm van een dagje uit zonder overnachting ter plaatse en uitsluitend met kleinschalige 
dagrecreatieve voorzieningen. 
 
erf: 
een al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk 
opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en de bestemming deze inrichting niet 
verbiedt. 
  
erfbebouwing: 
functioneel met een hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en door zijn ligging, 
constructie en afmetingen daaraan ondergeschikt, op de grond staande gebouwen of andere overdekte 
bouwwerken. 
  
extensief recreatief medegebruik: 
recreatief gebruik van gronden, zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen en daarmee gelijk te stellen 
activiteiten (met uitzondering van rust- en picknickplaatsen met bijbehorend meubilair), dat geen specifiek 
beslag legt op de ruimte, behoudens ruimtebeslag door voet-, fiets- en ruiterpaden. 
 
gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt. 
  
geluidsgevoelig object: 
woningen, alsmede gebouwen, terreinen en ruimten als bedoeld in de Wet geluidhinder. 
  
hoofdgebouw: 
gebouw dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming, als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
  
huishouding: 
regeling van het huishouden, familieleven, huisgezin. 
  



kamerverhuur: 
de verhuur van ruimte(n) in een (deel van een) gebouw die geschikt is voor of geschikt te maken is voor 
(nacht)verblijf of een zelfstandige woonruimte, ongeacht de duur van het verblijf en al dan niet tegen betaling. 
  
kap: 
een gesloten bovenbeëindiging van een bouwwerk waarbij bij een horizontale projectie ten minste 50% van 
het gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken. 
  
kelderkoekoek: 
een uitgebouwde constructie van beperkte omvang aan de buitenzijde van de kelderwand die dient voor 
daglichttoetreding en/of ventilatie van de kelder. Als uitgebouwde bak wordt het ook wel een lichtkolk of 
vossengat genoemd, een lange doorgaande koekoek ook wel een wolfskuil. 
  
kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen: 
voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken, ten 
behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie. 
  
kwetsbare objecten: 

a. woningen, met uitzondering van: 
1. verspreid liggende vrijstaande woningen niet meer dan twee woningen per hectare; 
2. bedrijfswoningen behorende bij de inrichting; 
3. lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht op de risicocontouren van de 

inrichting zijn gelegen; 
b. woonketen of woonwagens; 
c. ligplaatsen voor woonschepen; 
d. gebouwen voor dagopvang van minderjarigen; 
e. gebouwen die uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt worden door een onderwijsinstelling; 
f. ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorginstellingen; 
g. andere gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, 

van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten. 
  
kunstwerk: 
bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een 
brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening. 
  
landschappelijke inpassing: 
een zodanige vormgeving en inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande danwel nog te 
ontwikkelen ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten. 
  
landschappelijke waarden: 
de aan een gebied toegekende waarde in visueel-ruimtelijk en/of cultuurhistorisch en/of ecologisch en/of 
geomorfologisch opzicht 
  
ligplaats: 
een plaats voor het aanleggen van vaartuigen. 
  
longeercirkel: 
ruimte in de vorm van een cirkel, waarin een paard onder begeleiding specifieke training gegeven kan worden. 
  
maatschappelijke voorzieningen: 
culturele, educatieve, medische, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen, alle met bijbehorende 
praktijkruimten, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel 
en horeca ten dienste van deze voorzieningen. 
 
 
 



mantelzorg: 
het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, die hulpbehoevend 
is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak. 
  
natuurwaarden: 
de aan een gebied eigen zijnde ecologische waarden. 
  
nevenactiviteit: 
een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel omvang (m2), omzet (€) als de effecten op het 
woon- en leefklimaat. 
  
ondergeschikte detailhandel: 
detailhandel vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen detailhandel hebben en waarvan de 
detailhandelsfunctie aantoonbaar ondergeschikt en gelieerd is aan de hoofdfunctie, waarbij niet meer dan 20% 
van de totale omzet en/of niet meer dan 20% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum 
verkoopvloeroppervlak van 100 m². 
  
ondergeschikte horeca: 
horeca vanuit vestigingen/voorzieningen (niet zijnde horeca) waarbij deze functie aantoonbaar ondergeschikt 
is aan de hoofdfunctie zoals een kantine bij een sportaccommodatie. 
  
onderkomen: 
voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, kampeermiddelen, 
woonketen en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken. 
  
ontsluitingsweg: 
een weg, pad of doorgang die toegang verschaft tot een perceel. 
 
oever: 
waterkant langs rivieren, meren, kanalen enz. 
  
paardenbak: 
niet-overdekte piste voorzien van een bewerkte/aangepaste bodem, waar naast training en africhting van het 
paard eveneens toetsing van prestaties van de combinatie paard en ruiter in diverse disciplines kan 
plaatsvinden. 
 
paddock: 
een ruimte waar één of meerdere paarden ter ontspanning en naar eigen inzicht vrij kunnen bewegen. 
  
peil: 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 
plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 
oorspronkelijke aansluitende terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest 
nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land. 

  
perceel: 
afgedeeld stuk land of water, kavel. 
  
perceelsgrens: 
een grens van een perceel. 
  
permanente bewoning: 
het gebruiken van een recreatieverblijf en/of kampeermiddel als hoofdverblijf. Onder hoofdverblijf wordt in dit 
verband verstaan: De plaats die feitelijk het centrum vormt van de sociale en maatschappelijke activiteiten van 
betrokkene. 



Van een hoofdverblijf is in ieder geval sprake indien de betrokkene gedurende een aaneengesloten periode van 
180 dagen per kalenderjaar tenminste 2/3 van die tijd het adres van het recreatieverblijf c.q. het 
kampeermiddel als woonadres in gebruik heeft. 
 
plankaart: 
de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan. 
  
praktijkruimte: 
een ruimte ten behoeve van de beoefenaren van vrije (aan huis verbonden) beroepen zoals medische, 
paramedische, administratieve, kunstzinnige, ontwerptechnische en daarmee gelijk te stellen beroepen. 
  
sanitaire voorzieningen: 
bouwwerken ten behoeve van de lichamelijke verzorging, waaronder toiletgelegenheden, verkleedruimten en 
douches. 
  
seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte 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 ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 
een parenclub, een (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 
elkaar. 
  
steiger: 
een constructie langs of dwars op een oever die als aanlegplaats voor schepen dient. 
  
straatmeubilair: 
bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals: 

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken; 
b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame (inclusief de 

reclame zelf); 
c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van niet 

meer dan 50 m³ en een bouwhoogte van niet meer dan 3 m, waaronder begrepen voorzieningen ten 
behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen; 

d. afvalinzamelsystemen. 
 
volkstuin: 
grond met een beperkte omvang, deel uitmakend van een complex, waarop door voornamelijk stadsbewoners 
voedings- en siergewassen worden geteeld. 
  
voorgevelrooilijn: 
de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd. 
  
woning/wonen/wooneenheid: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
  
woonadres: 

a. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres 
waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; 

b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar verwachting 
gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten. 

  
 
 
 
 
 



Artikel 2 Wijze van meten 
 
 
Bij het toepassen van deze regels wordt als volgt gemeten: 
  
de afstand: 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 
  
de 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. 
  
de 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. 
  
de bouwhoogte van een antenne-installatie; 

a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne-installatie; 

b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: tussen de voet van 
de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne-installatie. 

  
de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel. 
  
de hoogte van een windturbine: 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
  
de breedte, lengte en diepte van een bouwwerk: 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren. 
  
de afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelsgrens: 
vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van het bouwwerk en haaks op de perceelsgrens. 
  
de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel, bouwvlak of ander terrein: 
buitenwerks boven peil, met dien verstande, dat de grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen 
bouwwerken worden opgeteld. 
  
de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidiingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
  
de bedrijfsvloeroppervlakte (bvo): 
binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte ten dienste van kantoren, 
horecaondernemingen (of horecagelegenheden), winkels of bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende 
magazijnen en overige dienstruimten, worden opgeteld. 
  
de verkoopvloeroppervlakte (detailhandel) (vvo): 
binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte van ruimten welke rechtstreeks ten dienste 
staan van de detailhandelactiviteiten en welke voor het publiek toegankelijk zijn worden opgeteld; kantoren, 
magazijnen en overige dienstruimten worden hieronder niet begrepen. 
  
de insteek van watergangen: 
de snijlijn tussen het schuine talud van de oever en het maaiveld. 



  

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
 

Artikel 3 Wonen  
  
3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan huisverbonden 
beroepen dan wel aan huis verbonden bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van 
bedrijfsactiviteiten; 

 
met de daarbij behorende: 

b. erven; 
c. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. groenvoorzieningen en water; 
f. overige functioneel met het wonen verbonden voorzieningen. 

  
3.2  Bouwregels 
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden 
gebouwd, met dien verstande dat: 

a. hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de bouwaanduiding ‘vrijstaand’ [vrij] mogen alleen grondgebonden vrijstaande 

woningen worden gebouwd; 
c. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van de aanduiding 

'bouwvlak' en ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’; 
d. de afstand tussen bij de woning behorende bijgebouwen en de voorgevelrooilijn van de woningen 

tenminste 1 m bedraagt; 
e. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 m bedraagt; 
f. de afstand van de gebouwen tot de insteek van een gemene watergang tenminste 3 m bedraagt; 
g. hoofdgebouwen dienen te worden uitgevoerd in één laag met zadel- of mansardekap met een minimale 

hellingshoek van minimaal 40º; 
h. overigens het volgende geldt: 

 

  max. aantal per 
bouwvlak 

max. 
inhoud 

max. oppervlak max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

woning (inclusief aan- en 
uitbouwen en overkap- pingen) 

één, tenzij anders 
is aangegeven ter 
plaatse van de 
aanduiding 
‘maximum aantal 
wooneenheden’. 

800 m³   4,5 m 10 m 

bijgebouwen bij de woning      50% van de 
oppervlakte van het 
bij de woning beho- 
rende erf met een 
maximum van 50 m²  

3 m* 5 m  



erfafscheidingen  
- voor de voorgevel van de woning 
- overige plaatsen binnen het 
bouwvlak  

          
1 m 
 
2 m 

sauna       6 m 10 m 
pergola's         2,7 m 
overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde  

        2 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de hoogte van de eerste bouwlaag van 
de woning; 
  
 
3.3  Afwijken van de bouwregels 
 
3.3.1  Ten behoeve van hogere goot- en bouwhoogte hoofdgebouwen 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 sub e met 
inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 
b. De hogere goot- en bouwhoogte mag geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 

beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk en omgeving d.d. 18 
januari 2013 (bijlage 1). 

c. het bevoegd gezag verleent uitsluitend toepassing aan de bevoegdheid tot afwijken na een positief 
schriftelijk advies van de ter zake deskundige instantie(s) omtrent het bepaalde onder sub c. 

  
3.3.2  Ten behoeve van de vergroting van het gezamenlijk grondoppervlak van erfbebouwing 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 sub e ten behoeve 
van het vergroten van het gezamenlijk grondoppervlak aan erfbebouwing tot 80 m², met dien verstande dat de 
gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing niet meer dan 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de 
woning gelegen erf bedraagt. 
  
3.3.3  Ten behoeve van de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 sub c ten behoeve 
van een kortere afstand tot de perceelsgrens, dan wel te bouwen op de perceelsgrens, met dien verstande dat: 
de natuur-, landschappelijk en cultuurhistorische waarden zoals opgenomen in de omliggende bestemmingen 
niet onevenredig worden aangetast. 
  
3.4  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. Het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak is niet 
toegestaan. 

b. Een woning is bedoeld voor één huishouding. Kamerbewoning is niet toegestaan. 
c. Het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten 

behoeve van mantelzorg is niet toegestaan; 
d. De vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep dan wel bedrijfsmatige 

activiteiten bedraagt ten hoogste 33% van de maximaal toegestane bebouwing met een maximum van 
50 m²; in het kader van deze activiteiten is geen horeca en detailhandel toegestaan. 

  
 
3.5  Afwijken van de gebruiksregels 
 
3.5.1  Ten behoeve van paardenbakken en het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de 
paardensport in een paardenbak 
 



Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.4 sub a teneinde 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toe te staan voor het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen 
van de paardensport in een paardenbak, met dien verstande dat: 

a. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² bedraagt; 
b. de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel ten minste 2.000 m² 

bedraagt; 
c. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de woning of het verlengde hiervan; 
d. er per bouwperceel ten hoogste één paardenbak is toegestaan; 
e. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit betreft; 
f. het aantal paarden of pony's ten hoogste 5 bedraagt; 
g. de afstand van de paardenbak tot de woning op het eigen bouwperceel ten hoogste 50 m bedraagt; 
h. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m bedraagt; 
i. er geen lichtmasten mogen worden gebouwd; 
j. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen. 

  
 
 
 
  



Artikel 4 Tuin 
 
 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen; 
 
met de daarbij behorende: 

 
b. groenvoorzieningen en water; 
c. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. overige functioneel met de bestemming ‘Tuin’ verbonden voorzieningen; 

 
 
4.2  Bouwregels 
4.2.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
bestemming en aanduidingen worden gebouwd, waarbij: 

a. de hoogte vóór de voorgevel niet meer dan 1 m bedraagt; 
b. de hoogte achter de voorgevel niet meer dan 2 m bedraagt; 
c. in afwijking van het bepaalde sub a en b de hoogte van een overkapping niet meer dan 3 m bedraagt 

en de oppervlakte daarvan niet meer is dan 10 m², 
 
4.2.2 Bouwverbod 
In afwijking van het onder 4.2.1 bepaalde zijn binnen de functieaanduiding ‘specifieke vorm van tuin – 
doorzicht’ (st-d) overkappingen en bijbehorende bouwwerken niet toegestaan. 
 
 
4.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 4.2 ten 
behoeve van de bouw van: 

a. erkers en tochtportalen aansluitend aan een op het perceel gelegen (hoofd)gebouw tot een 
grondoppervlak van niet meer dan 6 m² en een bouwhoogte van niet meer dan 3 m; 

 
4.4  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende voorwaarden: 

a. Het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak is niet 
toegestaan. 

  
4.5 Specifieke bepalingen 
De gronden met de specifieke aanduiding ‘Landschapswaarden’ worden niet beschouwd als erf in de zin van 
artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de 
datum van inwerkingtreding van dit plan. 
  



Artikel 5 Waarde - Archeologie - 2  
 
 
5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 
  
5.2  Toelaatbaarheid 
Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen zijn op de in lid 5.1 
bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft: 

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover 
gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid, en uitsluitend de bestaande fundering wordt 
benut; 

b. een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, met een oppervlakte van ten hoogste 50 m²; 
c. een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en 

zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.  
 
5.3  Uitzonderingen 
In afwijking van het bepaalde in lid 5.2 mogen gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en andere 
werken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte 
gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische 
waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet worden of 
kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het bouwen regels te verbinden gericht op: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
3. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

 
 
5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 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 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden de navolgende werken of 
werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning is vereist; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 
d. het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 
e. het aanleggen van bos of boomgaard; 
f. verlagen van het waterpeil; 
g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen; 
h. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 
i. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies dieper dan 0,3 m; 
j. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen; 
k. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
l. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 



m. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en die niet 
worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

  
5.4.2 Toelaatbaarheid 
De werken of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 5.4.1 geldt zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat de archeologische waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe of 
indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische 
waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet 
worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden gericht op: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester 
en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

  
5.4.3 Uitzonderingen 
Het bepaalde in lid 5.4.1 is niet van toepassing: 

a. op werken of werkzaamheden, met dien verstande dat voorafgaand aan de bodemingrepen een 
archeologisch onderzoek is uitgevoerd; 

b. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het 
onderhavige plangebied; 

c. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen 
archeologische waarden; 

d. indien de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 
bouwvergunning, omgevingsvergunning voor het bouwen, een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning; 

e. indien de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van 
het plan; 

f. op werkzaamheden die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
g. op werkzaamheden die niet dieper gaan dan 0,30 m beneden het maaiveld en/of een kleinere 

oppervlakte dan 50 m² beslaan. 
  
5.4.4  Voorwaarden 

a. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de aanvrager 
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden 
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning, zoals bedoeld in lid 5.4.1 na schriftelijk 
advies van de deskundige inzake archeologie. 

 
 
5.5 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemming “Waarde Archeologie 2” de 
regels van het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar 
omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde 
aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na archeologisch onderzoek, 
daartoe aanleiding geeft. 
 
 
 
  



Artikel 6 Waarde - Archeologie - 5 
  
 
6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 
  
6.2  Toelaatbaarheid 
Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen zijn op de in lid 6.1 
bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft: 

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover 
gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid, en uitsluitend de bestaande fundering wordt 
benut; 

b. bebouwing met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 10 hectare; 
c. gebouwen of bouwwerken, geen gebouw zijnde, die zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm 

en zonder heiwerkzaamheden kunnen worden geplaatst. 
 
 
6.3  Uitzonderingen 
In afwijking van het bepaalde in lid 6.2 mogen gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en andere 
werken, ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte 
gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische 
waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet worden of 
kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het bouwen regels te verbinden gericht op: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
3. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

 
 
6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
 
6.4.1  Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 5' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden de navolgende 
werken of werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning is vereist; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m, waartoe ook gerekend wordt woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 
d. het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 
e. het aanleggen van bos of boomgaard; 
f. verlagen van het waterpeil; 
g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen; 
h. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 
i. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies dieper dan 0,3 m; 
j. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen; 
k. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 



l. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
m. het verwijderen van ondergrondse fundamenten en het verwijderen of uittrekken van heipalen. 
n. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en die 

niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 
  
6.4.2  Toelaatbaarheid 
De werken of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 6.5.1 geldt zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat de archeologische waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de 
directe of indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische 
waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan 
niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden gericht 
op: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

  
6.4.3  Uitzonderingen 
Het bepaalde in lid 6.5.1 is niet van toepassing: 

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het 
onderhavige plangebied; 

b. indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders uit archeologisch onderzoek is komen vast 
te staan dat er geen sprake is van te beschermen archeologische waarden; 

c. indien de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 
bouwvergunning, omgevingsvergunning voor het bouwen, een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning; 

d. indien de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van 
het plan; 

e. op werkzaamheden die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
f. op werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,30 m beneden het maaiveld;  
g. op werkzaamheden met een oppervlakte van ten hoogste 10 hectare.   

 
6.4.4  Voorwaarden 

a. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de aanvrager 
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden 
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning, zoals bedoeld in lid 6.5.1, na schriftelijk 
advies van de deskundige inzake archeologie. 

  
6.5  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemming “Waarde Archeologie-5” de 
regels van het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar 
omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde 
aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na archeologisch onderzoek, 
daartoe aanleiding geeft.  



Artikel 7 Waarde - Cultuurhistorie - Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 
 
7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie – Nieuwe Hollandse Waterlinie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
  
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 - met inachtneming 
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, 
indien de betrokken waarden, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade 
kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

c. Het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op 
gronden gelegen binnen bouwvlakken. 

  
 
7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
 
7.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Cultuurhistorie – Nieuwe Hollandse 
Waterlinie zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, ontginnen en 
ophogen; 

b. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
c. het, voor langer dan één groeiseizoen, omzetten van grasland naar bouwland; 
d. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of kaden; 
e. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting. 

  
7.3.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 
Het verbod van lid 7.3.1 is niet van toepassing, indien werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarbij lid 7.2 in acht is genomen; 
b. betrekking hebben op het herstel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
c. behoren tot het normale onderhoud en beheer; 
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan reeds 

verleende omgevings- aanleg- of ontgrondingenvergunning; 
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
f. indien de werken betrekking hebben op gronden gelegen binnen bouwvlakken of de bestemming 

‘Wonen’ en/of ‘Tuin’. 
  
7.3.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 7.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de Nieuw 
Hollandse Waterlinie niet onevenredig wordt of kan worden aangetast of wordt hersteld. 
  
   



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. 
  
  



Artikel 9 Algemene bouwregels 
 
 
9.1  Algemeen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, aanduidingen 
en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 
funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's, koekoeken en afdaken, mits de overschrijding 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. 

  
9.2  Toelaten bouwwerken met afwijkende maten 

a. Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, 
hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van 
de betreffende bestemming, geldt dat: 
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 

plaats plaatsvindt. 
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit plan 

niet van toepassing. 
 
9.3  Ondergronds bouwen 

a. Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen op de verbeelding aangegeven 
bouwvlakken en binnen de direct omringende gronden, waar de bijbehorende bouwwerken mogen 
worden opgericht, enkel onder de gebouwen die daar zijn of worden opgericht, met dien verstande 
dat ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel buiten de oppervlakte van bovengronds 
gelegen gebouwen zijn toegestaan. Indien onder de bestemming is aangegeven dat ondergronds 
bouwen niet is toegestaan, mag niet ondergronds worden gebouwd. 

b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in sub 
a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen, 
met inachtneming van de volgende voorwaarden: 
1. de verticale diepte van kelders bedraagt maximaal 3,5 m beneden peil; 
2. een kelder mag, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, niet minder dan 0,1 m onder het 

aansluitende afgewerkte terrein zijn gelegen; 
3. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m; 
4. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel, met dien verstande dat 

ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel zijn toegestaan; 
5. ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het bovengronds 

gelegen gebouw worden gerealiseerd, tellen mee in de oppervlakteregeling voor bijgebouwen. 
 
9.4  Karakteristieke bebouwing 
 
9.4.1  Vergunningplicht 
Voor het slopen van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' is een 
omgevingsvergunning vereist. 
  
9.4.2  Uitzondering 
Het bepaalde in lid 9.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die: 

a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan. 

  



9.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing; 
b. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 
c. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is; 
d. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te 

merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm 
plaatsvindt; 

e. de initiatiefnemer dient met een schriftelijke advies van een deskundige aan te tonen dat aan het 
gestelde onder a, b c en d wordt voldaan. 

 
  
  
  



Artikel 10 Algemene gebruiksregels 
  
10.1  Algemeen 

a. Onder gebruik in strijd met de bestemming en de daarbij behorende regels wordt in ieder geval 
verstaan gronden of bouwwerken te gebruiken als seksinrichting en erotisch getinte horeca, met 
uitzondering van de gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 
cultuur en ontspanning – parenclub’. 

b. Het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan. 
  
  
  



Artikel 11 Afwijken van de gebruiksregels 
  
11.1  Ten behoeve van mantelzorg 

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen (van een deel) 
van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van mantelzorg, mits: 
1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. Indien er sprake is 

van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn) is geen medische of sociale 
indicatie noodzakelijk; 

2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten; 
3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder die van 

omwonenden en (agrarische) bedrijven; 
4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m². 

b. Het bevoegd gezag kan de onder a bedoelde omgevingsvergunning intrekken na beëindiging van de 
mantelzorg. 

c. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder b, is degene aan wie de 
omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake was van afhankelijke 
woonruimte, verplicht de alsdan strijdige situatie te zijner keuze hetzij in de vorige toestand te 
herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen. 

 
  
 
 
  
  



Artikel 12 Algemene aanduidingsregels 
 
12.1  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 
 
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de betreffende gronden 
tevens bestemd voor de bescherming van het grondwater in verband met de drinkwatervoorziening en gelden 
de volgende regels: 

a. op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van: 
1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van ten hoogste 2 m; 
2. het bouwen en gebruik krachtens andere bestemmingen van de gronden mits aangetoond is dat 

de belangen van het waterwingebied dat toelaten; 
b. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal toelaatbare 

bouwhoogte ingevolge lid a onder 1, prevaleert de maximaal toelaatbare bouwhoogte van hoofdstuk 
2. 

 
  



Artikel 13 Algemene afwijkingsregels 
  
 
13.1  Overschrijding bouwgrenzen 

a. Het bevoegd gezag kan, tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijken mogelijk is, bij een 
omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 
1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
2. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten 
hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

b. De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden 
en bouwwerken. 

  
13.2  Gebouwen openbaar nut 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels in hoofdstuk 2, teneinde de 
bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen toe te staan ten dienste van het openbaar nut, zoals 
wachthuisjes, ambulanceposten, telefooncellen, gemaalgebouwtjes en nutsgebouwtjes, met inachtneming van 
het volgende: 

a. de inhoud van het gebouw mag niet meer bedragen dan 100 m3; 
b. de goothoogte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 3 m; 
c. de bouwhoogte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 4,5 m; 

 
  
  
  
  



Artikel 14 Algemene wijzigingsregels 
  
14.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van 
overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering 
van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke 
toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het 
bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk 
en omgeving d.d. 18 januari 2013 (bijlage 1). 
  
14.2  Algemeen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op: 

a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, zoals 
wachthuisjes, ambulanceposten, telefooncellen, gemaalgebouwtjes en nutsgebouwtjes, waarbij de 
inhoud niet meer dan 100 m³, de goothoogte niet meer dan 3,5 m en de bouwhoogte niet meer dan 
4,5 m mag bedragen; 

b. het wijzigen van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken, zoals opgenomen in deze regels, 
met niet meer dan 20%, indien in verband met ingekomen bouwaanvragen waarvan de realisering 
ruimtelijk wenselijk of noodzakelijk is, deze wijzigingen nodig zijn, mits hierdoor geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het 
Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk en omgeving d.d. 18 januari 2013 (bijlage 1).; 

c. het wijzigen op de verbeelding van de situering en/of de vorm van bouwvlakken en 
bestemmingsgrenzen van de bestemmingen zoals genoemd in hoofdstuk 2 indien in verband met 
ingediende aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen zulks ruimtelijk wenselijk of 
noodzakelijk is, mits: 
1. het totale bebouwingsoppervlak dat voor bebouwing in aanmerking komt zoals aangewezen op 

de verbeelding niet wordt vergroot; 
2. indien blijkt dat de oppervlakte van bouwvlakken of bestemmingsvlakken niet voldoende is om de 

maximale toegestane maatvoering voor bebouwing te realiseren behoort een vergroting, in 
tegenstelling tot het bepaalde onder 1 wel tot de mogelijkheden; 

3. het bepaalde in de Wet Natuurbescherming in acht wordt genomen; 
4. burgemeester en wethouders geven geen toepassing aan deze wijzigings-bevoegdheid, dan na 

schriftelijk advies van een onafhankelijk deskundige op dit gebied; 
5. de wijziging geen nadelige gevolgen heeft voor omliggende bedrijven en/of functies 

d. De bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit, zoals 
vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk en omgeving d.d. 18 januari 2013 (bijlage 
1). 

 
 
  



Artikel 15 Overige regels 
  
15.1  Parkeren 
a. In het geval van nieuwbouw of functiewijziging waarbij de parkeerbehoefte toeneemt, dient op eigen 

terrein te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de toename van de parkeerbehoefte op 
te vangen, waarbij ten minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen 
zoals opgenomen in de bijlage 2 GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen 

b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in sub a, 
indien: 
1. aanpassing van het bouwplan om alsnog te kunnen voorzien in voldoende parkeerruimte 

redelijkerwijs niet kan worden verlangd; of 
2. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de toename van de 

parkeerbehoefte op te vangen. 
 
 
 
 

  



Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
 

Artikel 16 Overgangsrecht 
 
16.1  Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,  
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het 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 bepaalde onder sub a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10 
%.  

c. Het bepaalde onder sub 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. 

 
16.2  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 onder 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 onder 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 onder sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

  
  



Artikel 17 Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Bijlagen:    

1. Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk en omgeving d.d. 18 januari 2013 
2. GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen, juli 2015 
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