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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 aanbouw 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee 

het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.2 aan huis gebonden bedrijf 

een bedrijf, gericht op het beroepsmatig verlenen van diensten en zorg of het uitoefe-

nen van (ambachtelijke) bedrijvigheid door middel van handwerk, dat door de bewo-

ner(s) van een woning in of vanuit die woning of een bijbehorend bijgebouw dan wel, 

in geval van een meergezinswoning of bovenwoning, vanuit de begane grondverdie-

ping van een gebouw wordt uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie 

behouden en herkenbaar blijft; 

1.3 aan huis gebonden beroep 

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzin-

nig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen 

van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun 

beperkte omvang in een gedeelte van een woning worden uitgeoefend, waarbij de 

woonfunctie als primaire functie behouden en herkenbaar blijft; 

1.4 ander bouwwerk 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.5 andere wettelijke regelingen 

voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen 

deze regelingen te worden gelezen, zoals die luiden op het tijdstip van de tervisieleg-

ging van het ontwerpbestemmingsplan Mijndensedijk 60, Nieuwersluis; 

1.6 balkon 

een bouwwerk geen gebouw zijnde bevestigd aan de buitenzijde van een gebouw en 

toegankelijk is via een deur vanuit het betreffende gebouw en tevens is voorzien van 

veiligheidsvoorzieningen conform het Bouwbesluit; 

1.7 bebouwing 

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken 

1.8 bebouwingspercentage 

een aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwper-

ceel c.q. bestemmingsvlak, dat ten hoogste mag worden bebouwd; 

1.9 bedrijfsvloeroppervlak 

de totale vloeroppervlakte van detailhandel, dienstverlening, horeca of bedrijven met 

inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige; 
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1.10 beeldbepalend pand 

gebouw, complex van gebouwen of andere ruimtelijke objecten die staan aangeduid 

en die bepalend zijn voor de karakteristiek van zijn omgeving; 

1.11 begane grond 

de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatni-

veau; 

1.12 bestaand 

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

ontwerp van het plan bestaat en is gebouwd met inachtneming van het bepaalde 

bij of krachtens de Woningwet of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden ge-

bouwd krachtens een bouwvergunning/omgevingsvergunning, waarvoor de aan-

vraag voor het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan is inge-

diend, tenzij in de regels anders is bepaald; 

b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp 

van het plan bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald; 

1.13 bestaande woning, bebouwing, oppervlakte, goothoogte, hoogte of inhoud 

de woning, bebouwing, oppervlakte, goothoogte, hoogte en inhoud, zoals die op het 

tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat of rechtens mag 

bestaan; 

1.14 bestemmingsgrens 

een aangegeven lijn die de grens aanduidt van een bestemmingsvlak; 

1.15 bestemmingsvlak 

een door bestemmingsgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangegeven 

met éénzelfde bestemming; 

1.16 bouwvlak 

een als zodanig aangegeven vlak; 

1.17 bouwen 

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

vergroten van een bouwwerk; 

1.18 bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 

grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder; 

1.19 bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 

hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 

of op de grond; 

1.20 bijgebouw 

een op zichzelf staand niet voor bewoning bestemd, al dan niet vrijstaand gebouw, dat 

door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architecto-

nisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 
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1.21 cultuurhistorische waarden 

Bouwkundige, geografische en archeologische elementen die kenmerkend zijn voor 

de ontstaans- en beschavingsgeschiedenis van het gebied; 

1.22 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 

het verkopen, het verhuren en/of het leveren van goederen aan personen die die goe-

deren kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van 

een beroeps- of een bedrijfsactiviteit; 

1.23 dienstverlening 

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van dien-

sten aan derden met of zonder rechtstreeks contact met het publiek; 

1.24 erf 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

gebouw of woonschip en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik 

van dat gebouw of woonschip, en, voorzover dit bestemmingsplan deze inrichting niet 

verbiedt; 

1.25 gebouw 

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

met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.26 hoofdgebouw 

een gebouw dat, gelet op de bestemming en architectuur, als het belangrijkste bouw-

werk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 

1.27 kap 

een (geheel of gedeeltelijk) niet horizontale dakconstructie, gevormd door tenminste 

twee schuin hellende dakschilden, met dien verstande dat indien sprake is van een 

lessenaarsdak, de kap wordt gevormd door één schuin hellend dakschild; 

1.28 maaiveld 

bovenkant van het terrein dat een bouwwerk omgeeft; 

1.29 meest doelmatig gebruik 

een voorgenomen gebruik dat geen (praktisch onomkeerbare) wijziging van de be-

stemming tot gevolg heeft, tenzij planologische redenen zich tegen dit gebruik verzet-

ten; 

1.30 omgevingsvergunning 

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht; 

1.31 omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden 

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.32 omgevingsvergunning ten behoeve van het slopen van bouwwerken 

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3. onder b van de Wet ruimtelijke ordening; 
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1.33 overkapping 

een bouwwerk geen gebouw zijnde voorzien van een gesloten dakconstructie; 

1.34 peil 

de door Burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de weg waaraan het 

bouwwerk is gelegen of, indien het bouwwerk niet direct aan de weg is gelegen, de 

hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld; 

1.35 plan 

het bestemmingsplan “Mijndensedijk 60, Nieuwersluis”, vervat in de verbeelding, de 

toelichting en deze regels; 

1.36 plat dak 

een dak met een dakhelling van 0-2°;  

1.37 seksinrichting 

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang 

alsof hij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, en/of vertoningen 

van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval 

verstaan: seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub en 

raam)prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al 

dan niet in combinatie met elkaar; 

1.38 streefpeil 

Het reglementair vastgestelde waterpeil dat door de beherende instantie wordt nage-

streefd; 

1.39 tuin 

een als zodanig op de kaart aangegeven vlak waarbinnen geen gebouwen zijn toege-

staan, behoudens via ontheffing; 

1.40 uitbouw 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofd-

gebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw 

en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;  

1.41 verdieping(en) 

de bouwlaag, respectievelijk bouwlagen, die boven de begane grondbouwlaag is/zijn 

gelegen; 

1.42 verharding  

materiaal, meestal bestaande uit steenachtige soorten dat is gelegen op de bodem en 

dat leidt tot een versteviging van het oppervlak; 

1.43 voorgevel  

gevel van een gebouw die is gelegen aan de zijde van een weg en die in ruimtelijk op-

zicht de voorkant van het gebouw vormt; 
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1.44 voorgevelrooilijn 

de lijn die samenloopt met de ingetekende begrenzing van het bouwvlak hoofdgebou-

wen, voor zover deze begrenzing gelegen is aan de zijde waarop de bestaande ont-

sluiting van de woning naar het openbaar gebied plaatsvindt; 

1.45 waterkeringbeheerder 

Diegene die verantwoordelijk is voor het zorgdragen voor veiligheid tegen overstro-

mingen en het zorgdragen voor de aanwezigheid of aanvoer van voldoende water van 

goede kwaliteit. 

1.46 waterkering 

Lijnvormig object dat twee peilgebieden scheidt. 

1.47 weg 

alle voor het rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen 

de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen behorende of paden behoren-

de bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aange-

duide parkeerterreinen; 

1.48 wet geluidhinder 

Wet van 16 februari 1979 (Stb. 99), houdende regels inzake het voorkomen of beper-

ken van geluidhinder, zoals deze luidt op het moment van terinzagelegging van het 

ontwerp van het bestemmingsplan; 

1.49 wet op de economische delicten 

Wet van 22 juni 1950, Stb. K 258, houdende vaststelling van regelen voor de opspo-

ring, de vervolging en de berechting van economische delicten, zoals deze luidt op het 

moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

1.50 woning 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlij-

ke huishouding; 

1.51 woningwet 

Wet van 29 augustus 1991 (Stb. 439) tot herziening van de woningwet, zoals deze 

luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 algemeen 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1.1 de breedte en diepte van een gebouw: 

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

scheidsmuren; 

 

2.1.2 de goothoogte van een gebouw: 

tussen het snijvlak van de gevel met de kap of dakconstructie en de gemiddelde hoog-

te van het aansluitende, afgewerkte terrein; 
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2.1.3 de (bouw)hoogte van een bouwwerk:  

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 

schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

2.1.4 de hoogte van een steiger: 

tussen het hoogste punt van de steiger en het streefpeil; 

 

2.1.5 de inhoud van een gebouw: 

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en/of 

het hart van de scheidsmuren en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

 

2.1.6 de (bebouwde) oppervlakte van een gebouw: 

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

hart van de scheidsmuren. 

 

2.1.7 de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk 

van het peil tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse 

(deel van het) bouwwerk 

2.2 meten 

De in deze regels gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet 

van toepassing op goot- en kroonlijsten, pilasters, stoeptreden, kozijnen, dorpels, bal-

kons, toegangspartijen en soortgelijke bouwdelen. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Tuin 

3.1 bestemmingsomschrijving 

3.1.1 algemeen 

De voor “Tuin” aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de 

aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, aan en/of uitbouwen, bijgebouwen, 

alsmede voor paden. 

3.2 bouwregels 

3.2.1 aan- en/of uitbouwen 

Aan en/of uitbouwen in de vorm van portieken en erkers zijn toegestaan indien: 

a de goot- en bouwhoogte niet meer bedraagt dan respectievelijk 3 m en 4 m;  

b de breedte niet meer dan 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw (woning) in 

de naastgelegen bestemming beslaat; 

c de diepte gemeten vanuit de voorgevel niet meer dan 1,25 m bedraagt. 

3.2.2 overkappingen en zwembaden 

Overkappingen en zwembaden zijn niet toegestaan. 

3.2.3 bouwwerken geen gebouw zijnde 

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal: 

a erf- en terreinafscheidingen      1 m; 

b erf- en terreinafscheidingen aan de Vecht en bij het Fort 1 m; 

c erf- en terreinafscheidingen indien gebouwd meer dan 1 m achter (het verlengde 

van) de voorgevel van het hoofdgebouw en gebouwd meer dan 1 m van de weg of 

het openbaar groen      2 m; 

d overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   1 m. 

3.3 afwijking van de bouwregels 

3.3.1 bouwhoogte bouwwerken 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2 ten-

einde een grotere bouwhoogte voor pergola’s, toegangspoorten, muren, erfafschei-

dingen, beelden en kunstwerken toe te staan tot een maximum hoogte van: 

a pergola’s   2,5 m; 

b toegangspoorten  2,2 m; 

c muren en erfafscheidingen 2,0 m; 

d beelden en kunstwerken 3,0 m;  

onder voorwaarde dat geen onevenredige aantasting van de cultuurhistorische waar-

den van het beschermde stads- en dorpsgezicht plaatsvindt. 
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Artikel 4 Wonen 

4.1 bestemmingsomschrijving 

4.1.1 algemeen 

De voor “Wonen” aangewezen gronden, zijn bestemd voor: 

a het bestaande aantal woningen; 

b het wonen, met bijbehorende voorzieningen, waaronder begrepen het uitoefenen 

van een aan-huis-gebonden beroep, mits: 

1 de woonfunctie van de woning behouden blijft; 

2 maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning (en de andere gebouwen) 

tot ten hoogste 50 m² wordt gebruikt voor het aan huis verbonden beroep; 

3 de bebouwing blijft voldoen aan de inrichtingseisen, zoals deze voortvloeien uit 

de gemeentelijke Bouwverordening en het Bouwbesluit; 

4 degene die de activiteiten in de woning en/of in de bij de woning behorende an-

dere gebouwen zal uitvoeren, tevens bewoner van de woning is; 

5 het onbebouwde deel van het bouwperceel wordt niet gebruikt ten behoeve van 

de uitoefening van het aan huis verbonden beroep, met uitzondering van extra 

parkeergelegenheid; 

6 de voor het bouwperceel geldende regels inzake de maatvoering en situering 

van bebouwing onverkort van kracht blijven; 

7 het woon- en leefmilieu niet onevenredig wordt belast, ook niet door een cumu-

latie van activiteiten; 

8 door degene die de activiteit gaat ontplooien, wordt aangetoond dat de activiteit 

geen extra parkeerruimte vereist binnen het openbaar gebied; 

9 er mag geen onevenredige vergroting van de parkeerbelasting optreden; 

10 er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een be-

perkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met het aan huis 

verbonden beroep. 

4.2 bouwregels 

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

4.2.1 gebouwen 

a als gebouwen mogen uitsluitend woningen worden gebouwd; 

b gebouwen/woningen zijn uitsluitend toegestaan binnen het aangegeven bouwvlak 

en dienen met de voorgevel in de voorgevelrooilijn te worden opgericht; 

c de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de ter plaat-

se van de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangegeven hoogte; 

d de verticale bouwdiepte van een (ondergronds) gebouw mag niet meer dan 4 m 

bedragen; voor zover de verticale bouwdiepte ten tijde van de tervisielegging van 

het ontwerp van dit plan meer bedraagt, geldt de bestaande diepte als maximum; 

e het bouwen van ondergrondse bouwwerken is uitsluitend toegestaan indien de bij-

behorende voorzieningen voor licht- en luchttoetreding en toegangen zijn gesitu-

eerd aan de van de weg afgekeerde zijden van het gebouw; aan de niet van de 

weg afgekeerde zijde(n) van het gebouw zijn binnen een strook van 1 m vanuit de 

bovengrondse voorgevel voorzieningen voor licht- en luchttoetreding voor onder-

grondse ruimten toegestaan tot maximaal 25% van de breedte van de desbetref-

fende gevel; 

f de kapconstructie dient te worden uitgevoerd als zadeldak met een dakhelling van 

tenminste 30° en maximaal 65°; 



SAB 12  

 

g ter plaatse van de aanduiding karakteristiek dient de uitwendige hoofdvorm van het 

betrokken bouwwerk, bepaald door goothoogte, nokhoogte, nokrichting, dakvorm, 

dakhelling, gevelindeling en grondoppervlakte gehandhaafd te blijven, zoals deze 

ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan was. 

4.2.2 aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

a aan- en uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen mogen uitsluitend worden op-

gericht op een afstand van minimaal 3 m achter de voorgevel van het gebouw; 

b bijgebouwen dienen te worden afgedekt met een kap met een dakhelling van mi-

nimaal 30° en maximaal 65°; in afwijking hiervan is geen kap toegestaan op bijge-

bouwen bij een hoofdgebouw, dat uitsluitend met een plat dak mag worden afge-

dekt; 

c aan-/uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen aan de achterzijde mogen niet 

breder zijn dan de betreffende achtergevel van de woning; 

d aan-/uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen aan de zijgevel mogen niet langer 

zijn dan de betreffende zijgevel; 

e aan-/uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen mogen niet verder reiken dan 3 m 

buiten het bouwvlak; 

f de goothoogte van een aan-/uitbouw, bijgebouwen of overkappingen mag maxi-

maal 3 m bedragen, de bouwhoogte maximaal 5 m; 

g de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde woning behorende aan-/uitbouw, 

bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 50 m² bedragen;  

h maximaal 50% van het perceel bijgebouwen mag worden bebouwd, onverminderd 

het bepaalde onder g; 

i de verticale bouwdiepte van een aan of uitbouw mag niet meer dan 4 m bedragen; 

voor zover de verticale bouwdiepte ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp 

van dit plan meer bedraagt, geldt de bestaande diepte als maximum; 

4.2.3 andere bouwwerken 

a de hoogte van andere bouwwerken, geen vlaggenmast en geen overkapping zijn-

de, mag voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 m bedragen en achter de voor-

gevelrooilijn niet meer dan 2 m, met dien verstande dat voor bestaande toegangs-

poorten met een grotere hoogte, de bestaande hoogte als maximum geldt; 

b de hoogte van vlaggenmasten mag maximaal 9 m bedragen; 

c andere bouwwerken in de vorm van oeverbeschoeiingen dienen gelijk te zijn aan 

het streefpeil. 

4.2.4 zwembaden 

Niet overdekte zwembaden mogen niet worden gebouwd. 

4.3 afwijking van de bouwregels 

4.3.1 afwijking bouwhoogte bijgebouwen 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.2f 

onder f ten behoeve van de bouwhoogte tot maximaal 7 m, mits de cultuurhistorische 

waarden van het beschermd dorpsgezicht niet onevenredig worden aangetast. 

4.3.2 afwijkingoppervlakte 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.2 on-

der g teneinde een grotere gezamenlijke oppervlakte van aan-/uitbouwen, bijgebou-

wen en overkappingen toe te staan, mits: 

a de oppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m²; 

b de cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht niet onevenredig 

worden aangetast. 
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4.3.3 afwijking bouwhoogte bouwwerken 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.3 

teneinde een grotere bouwhoogte voor pergola’s, toegangspoorten, muren, erfaf-

scheidingen, beelden en kunstwerken toe te staan tot een maximum hoogte van: 

a pergola’s   2,5 m; 

b toegangspoorten  2,2 m; 

c muren en erfafscheidingen 2,0 m; 

d beelden en kunstwerken 3,0 m;  

4.3.4 in aanvulling op het bepaalde in artikel 4.3.3 kan alleen afgeweken worden onder 

voorwaarde dat geen onevenredige aantasting van de cultuurhistorische waarden van 

het beschermde stads- en dorpsgezicht plaatsvindt. 

4.4 afwijking van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1.1 

voor het toestaan van kleinschalige verblijfsrecreatie, uitsluitend in de vorm van “bed 

and breakfast” met bijbehorende voorzieningen, mits: 

a Maximaal 30% van de oppervlakte van de op het moment van het nemen van het 

ontheffingsbesluit bestaande bebouwing, met een maximum van 50m², hiervoor 

wordt gebruikt; 

b opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig  

plaatsvinden; 

c voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein; 

d geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies  

en waarden; 

e geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en  

gebruikers van omliggende gronden. 
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Artikel 5 Waarde - beschermd stads- en dorpsgezicht 

5.1 bestemmingsomschrijving 

5.1.1 algemeen 

De voor “Waarde - beschermd stads- en dorpsgezicht” aangewezen gronden zijn me-

de bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met het be-

schermd stads/-dorpsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden, zoals nader om-

schreven in de toelichting bij de aanwijzing tot beschermd stads/-dorpsgezicht, 

alsmede voor instandhouding en bescherming van de landschappelijke waarden, 

waarbij wordt gestreefd naar: 

a behoud van de openheid van de agrarische gronden; 

b behoud van de bestaande kavelsloten; 

5.2 toepassing 

5.2.1 mede in overweging nemen 

Bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen, het toestaan van af-

wijkingen, het toepassen van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen, en wij-

zigingsbevoegdheden en de verplichting tot uitwerking wordt de cultuurhistorische 

waarde van het beschermde stadsgezicht zoals in artikel 5.1 bedoeld mede in over-

weging genomen.  

5.2.2 monumentencommissie 

Bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van ontheffingen en wijzigingsbe-

voegdheden dient advies bij de monumentencommissie ingewonnen te worden. 

5.3 Daken 

5.3.1 nokrichting 

De vorm van daken en de nokrichting van daken van hoofdgebouwen dient in over-

eenstemming te zijn met de vorm en de nokrichting van daken, zoals opgenomen in 

artikel 4.2.1f onder f. 

5.4 afwijking van de bouwregels 

5.4.1 afwijking dakhelling, kapvorm, dakvorm 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.3.1, ten 

behoeve van het veranderen van de dakvorm mits deze verandering een herstel of 

verbetering van de historisch wenselijke eigenschappen betreft. 

5.5 afwijking van de gebruiksregels 

5.5.1 extra wooneenheid 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bepalingen van het plan ten 

aanzien van het toegestane aantal en de toegestane inhoud van woningen, ten be-

hoeve van het bouwen van ten hoogste één zelfstandige woonruimte in een beeldbe-

palend pand of een rijksmonument, indien daarvoor dringende sociale, verzorgings- of 

sociaal-economische redenen worden gegeven.  

5.5.2 Bouwregels extra wooneenheid 

5.5.3 Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: 

a de inhoud van de bedoelde woonruimte mag niet meer dan 250 m³ bedragen; 
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b in geval de bedoelde woonruimte in een van de woning vrijstaand bijgebouw wordt 

gebouwd, mag de afstand van dat bijgebouw tot de woning niet meer dan 20 meter 

bedragen; 

c op geen van de gevels van de bedoelde woonruimte mag, bij voltooiing, de ge-

luidsbelasting de ter plaatse toegestane grenswaarde krachtens de Wet geluidhin-

der overschrijden; 

d het bouwen dient op een zodanig wijze te geschieden dat de extra zelfstandige 

woonruimte bij beëindiging van de tijdelijke huisvesting en bij intrekking van de 

ontheffing ongedaan kan worden gemaakt. 

5.6 omgevingsvergunning ten behoeve van het slopen van bouwwerken  

5.6.1 algemeen 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning  op de in arti-

kel 5.1 bedoelde gronden: 

a geheel of gedeeltelijk hoofdgebouwen te slopen; 

b bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidigen aan te brengen en 

de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

5.6.2 weigering 

Een omgevingsvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het 

uitvoeren van het ander-werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten 

gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische 

waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvol-

doende kan worden tegemoet gekomen.  

5.6.3 geen omgevingsvergunning 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

b andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit-

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan-

gevraagde dan wel verleende vergunning. 

5.7 specifieke procedureregels   

5.7.1 cultuurhistorische waarden 

Bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen, het toestaan van af-

wijkingen, het toepassen van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen worden 

de cultuurhistorische waarden van het beschermde dorpsgezicht zoals in artikel 5.1 

bedoeld mede in overweging genomen.  

5.7.2 advies 

Bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van afwijkingen en omgevings-

vergunningen dient advies bij de monumentencommissie en de Rijksdienst voor ar-

cheologie, cultuurlandschap en monumenten ingewonnen te worden. 
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Artikel 6 Waarde - Archeologie  

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de aan 

de grond eigen zijnde archeologische waarden. 

6.2 Bouwregels  

6.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m², moet alvorens een omge-

vingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport 

worden overgelegd waarin:  

a de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen wor-

den verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en 

b in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden wor-

den bewaard en/of gedocumenteerd. 

6.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

Indien uit het in lid 6.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van 

de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen 

worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden 

verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen: 

a de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monu-

mentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

6.3 Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden 

6.3.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning  op de in arti-

kel 6.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werk-

zaamheden uit te voeren: 

d het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 

en ophogen van gronden; 

e het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer-

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

f het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen en het aanbrengen van drainage; 

g het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of com-

municatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en  

apparatuur; 

h het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen 

van gronden en het rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben 

worden verwijderd; 

i het scheuren van grasland. 
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6.3.2 Uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, 

gebruik en beheer betreffen, mits de gronden niet dieper dan 0,3 m worden ge-

roerd werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment 

van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen 

worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende ver-

gunning;werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden als onderdeel van 

een ingreep in de bodem met een oppervlakte van maximaal 500 m
2
; 

d werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarvoor een vergunning 

ingevolge de Monumentenwet 1988 nodig is. 

6.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het verwijderen van de 

bestemming Waarde – Archeologie, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat dit 

mogelijk is. 

Artikel 7 Waarde - cultuurhistorie  

7.1 Bestemmingsomschrijving 

7.1.1 algemeen 

De voor “Waarde - cultuurhistorie” aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het 

behoud en herstel van de openheid van het landschap en daarmee tot het behoud van 

een vrij schootsveld zoals bepaald in de Kringenwet van 1853, alsmede voor instand-

houding en bescherming van de landschappelijke waarden, waarbij wordt gestreefd 

naar: 

a behoud van de openheid van de agrarische gronden; 

b behoud van de bestaande kavelsloten; 

c behoud van de historische verkavelingsstructuur. 

7.2 Toepassing 

7.2.1 mede in overweging nemen 

Bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen, het toestaan van af-

wijkingen, het toepassen van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen, en wij-

zigingsbevoegdheden en de verplichting tot uitwerking wordt de cultuurhistorische 

waarde van het beschermde stadsgezicht zoals in artikel 5.1 bedoeld mede in over-

weging genomen.  

7.2.2 monumentencommissie 

Bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van afwijkingen en wijzigingsbe-

voegdheden dient advies bij de monumentencommissie ingewonnen te worden. 

7.3 Omgevingsvergunning 

7.3.1 beplanten 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemees-

ter en wethouders op de in artikel 6.1.1  bedoelde gronden hoog opgaande beplanting 

aan te brengen, gronden te bebossen en/of het aanplanten van gronden met bos of 

andere houtgewassen. 
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7.3.2 weigering 

Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het 

ander-werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en/of cultuurhistorische 

waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvol-

doende kan worden tegemoet gekomen.  

7.3.3 uitzondering 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

b werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit-

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan-

gevraagde dan wel verleende vergunning. 

Artikel 8 Waterstaat - waterkering 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

8.1.1 algemeen 

De voor “Waterstaat - waterkering” aangewezen gronden zijn primair bestemd voor 

waterstaatsdoeleinden, dijken, kaden, dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve 

van de waterkering. 

8.2 Bouwregels 

8.2.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 8.1 genoemde bestemming 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

8.2.2 bestaande bouwwerken 

8.2.3 Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag, met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)voorschiften, 

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, 

voorzover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid. 

8.3 Afwijking van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.2.3, 

met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels. 

Omgevingsvergunning wordt verleend indien het waterstaatsbelang niet onevenredig 

wordt geschaad. 

8.4 omgevingsvergunning  

8.4.1 omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemees-

ter en wethouders op de in artikel 7.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken 

uit te voeren: 

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 

en ophogen van gronden; 

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer-

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen; 
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d het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of com-

municatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en ap-

paratuur; 

e het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en 

aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtge-

wassen. 

8.4.2 vereisten omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen 

van de beheerder van de waterkering.  

8.4.3 uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

b andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit-

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan-

gevraagde dan wel verleende vergunning. 
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3 Algemene regels 

Artikel 9 Antidubbeltelregel 

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 10 Algemene bouwregels 

10.1 bestaande maatvoering 

In die gevallen dat de bestaande goot- en boeiboordhoogte, bouwhoogte, oppervlakte, 

inhoud en/of afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, 

die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen, 

minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is 

voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goot- en boeiboordhoogte, 

bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal res-

pectievelijk maximaal toegestaan. 

10.2 bestaand bebouwingspercentage 

In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met 

het bepaalde in de Woningwet tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouw-

regels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingsper-

centage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan. 

Artikel 11 Algemene gebruiksregels 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 eerste lid Wro wordt in elk geval 

verstaan: 

a een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met 

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 

gebruik en onderhoud; 

b een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 

gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 

zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onder-

houd; 

c een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten be-

hoeve van prostitutie. 

Artikel 12 Algemene afwijkingsregel 

12.1 Afwijking 

12.1.1 algemeen 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken met 

een hoogte van ten hoogste 3.50 m en met een oppervlakte van ten hoogste 20 m² 

ten dienste van het openbaar nut, zoals: 
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1 wachthuizen, telefooncellen, muren en standbeelden; 

2 transformatorhuizen, schakelhuizen, gemaalgebouwen en andere nutsgebou-

wen, zulks met uitzondering van gasdrukregel- en gasdrukmeetstations; 

b het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, 

zoals een bebouwingsgrens of een weg nader te bepalen, indien bij definitieve uit-

meting en verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste ver-

werkelijking van het plan redelijk, gewenst en/of noodzakelijk is; 

c het veranderen van de voorgeschreven maatvoeringen voor bouwwerken met ten 

hoogste 10%, indien in verband met ingekomen bouwplannen deze veranderingen 

noodzakelijk zijn. 

12.1.2 weigering 

Afwijking van het bepaalde in artikel 12.1.1 wordt niet verleend, indien daardoor one-

venredig afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de ingevolge de bestemming ge-

geven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 

Artikel 13 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De regels van stedenbouwkundige aard van paragraaf 2.5 van de bouwverordening 

zijn uitsluitend van toepassing, voorzover het betreft: 

a bereikbaarheid van bouwwerken van wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 

b bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

c de ruimte tussen bouwwerken; 

d parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 14 Overgangsregels 

14.1 overgangsrecht bouwwerken 

14.1.1 algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-

wezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergun-

ning of omgevingsvergunning, 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 wordt gedaan bin-

nen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

14.1.2 afwijking 

Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 

14.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 

14.1.1 met maximaal 10%. 

14.1.3 uitzondering 

Artikel 14.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijd-

stip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 

14.2 overgangsrecht gebruik 

14.2.1 algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

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

14.2.2 Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 

14.2.1, 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. 

14.2.3 Onderbroken gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 14.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daar-

na te hervatten of te laten hervatten. 

14.2.4 uitzondering 

Artikel 14.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan.  
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Artikel 15 Slotregel 

Het plan kan worden aangehaald als bestemmingsplan “Mijndensedijk 60, Nieuwer-

sluis”. 

 

De voorzitter,  De griffier, 

 

 

 

 

………………  ……………… 
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