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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Werk bij Maarsseveen met identificatienummer 
NL.IMRO.1904.BPwerkbijmaarss-OW01 van de gemeente Stichtse Vecht;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  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 activiteit 
uit oude tijden;

1.6  atelier

een complex van ruimten, bedoeld voor het vervaardigen van kunstzinnige en 
ambachtelijke producten en voorwerpen, waarbij verkoop als ondergeschikte 
nevenactiviteit van ter plaatse vervaardigde producten is toegestaan;

1.7  bebouwing

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

1.8  bestaande bebouwing

bebouwing die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestond 
of in uitvoering was, dan wel gebouwd is of gebouwd kan worden overeenkomstig de 
Woningwet of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of krachtens die wetten 
gegeven voorschriften;

1.9  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  bevoegd gezag

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
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1.12  bouwen

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van 
een bouwwerk;

1.13  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.14  bouwperceel

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

1.15  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.16  bouwvlak

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

1.17  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 
vindt in of op de grond;

1.18  culturele en educatieve doeleinden

culturele en educatieve doeleinden, zoals podium- en theaterkunsten, 
kunstmanifestaties, tentoonstellingen/exposities, trainingen, workshops, voorlichting en 
educatie op het gebied van cultuur, natuur en recreatie;

1.19  cultuurhistorische waarde

de aan een (samenstel van) (voormalige) bouwwerk(en) of gebied toegekende waarde 
in verband met het beeld dat door gebruik in de loop van de geschiedenis is ontstaan, 
zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, 
het sloten of wegenpatroon en/of de architectuur.

1.20  dagrecreatie

die vormen van recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op cultuur-, natuur-, en 
landschapsbeleving, welke zich, in principe, afspeelt tussen zonsopgang en 
zonsondergang, zoalsbeleving van cultuur-uitingen fietsen, wandelen en kanoën, al 
dan niet in combinatie met het gebruik maken van daarvoor aangelegde gebouwde 
voorzieningen en niet gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf;

1.21  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, 
verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een bedrijfs- of 
beroepsactiviteit;
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1.22  erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen 
en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, 
een seksclub en een seksautomatenhal;

1.23  evenement

periodieke en/of incidentele manifestaties, zoals concerten, bijeenkomsten, 
voorstellingen, tentoonstellingen, thematische beurzen en markten.

1.24  fort

klein zelfstandig aan alle kanten te verdedigen vestingwerk dat onderdeel uitmaakt van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie;

1.25  gebouw

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

1.26  hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op 
het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.27  kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, 
informatieborden en banken, ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, 
vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie;

1.28  landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde in visueel-ruimtelijk en/of cultuurhistorisch 
en/of ecologisch en/of geomorfologisch opzicht.

1.29  maaiveld

het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land of de bovenkant van het terrein dat 
een bouwwerk omgeeft;

1.30  natuurwaarden

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de geologische, bodemkundige 
en biologische elementen voorkomende in dat gebied;

1.31  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de 
gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de 
bestemming;

1.32  omgevingsvergunning

vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht;
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1.33  ondergeschikte horeca

Het qua aard en omvang beperkt verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik 
ter plaatse als ondergeschikte activiteit in direct verband met andere ter plaatse 
toegestane hoofdactiviteiten;

1.34  peil

de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang van het fort;

1.35  plankaart

de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan;

1.36  sanitaire voorzieningen

bouwwerken ten behoeve van de lichamelijke verzorging, waaronder 
toiletgelegenheden;

1.37  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in 
combinatie met elkaar;

1.38  steiger

een aan de oever gekoppelde, gebouwde constructie ten behoeve van het aanleggen 
of afmeren van een vaartuig;

1.39  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 hoogte van niet meer dan 3 m, waaronder 
begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en 
brandkranen;

d. afvalinzamelsystemen.

1.40  voorgevelrooilijn

een naar de weg of het openbaar gebied gekeerde bouwgrens; bij percelen op de 
hoek van straten/paden geldt dat langs beide straten/paden een voorgevelrooilijn is 
gelegen.

1.41  zaalaccommodatie

een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van gelegenheid tot het 
houden van theater- en muziekvoorstellingen, alsmede tot het houden van congressen, 
conferenties en andere vergaderingen en waarbij het verstrekken van voedsel en 
dranken (daaraan) ondergeschikt is.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  Gebouwen en bouwwerken

2.1.1  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. 

2.1.2  De goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.1.3  De oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk.

2.2  Ondergeschikte bouwdelen

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, 
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding 
van bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

2.3  Maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);

b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);

c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Cultuur en ontspanning

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. culturele en educatieve doeleinden;

b. ateliers, ter plaatse van de aanduiding 'atelier';

c. zaalhuur ten behoeve van een zaalaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van horeca- zaalhuur';

d. dagrecreatie;

e. instandhouding en ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden die 
verbonden zijn aan de gronddekking van de bestaande grondgedekte gebouwen;

met de daarbij behorende:

f. erven en terreinen;

g. opslagruimte, kantoorruimte en overige dienstruimte, ondergeschikt aan en ten 
behoeve van de onder a. genoemde functies;

h. ondergeschikte horecavoorzieningen;

i. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;

j. sanitaire voorzieningen;

k. straatmeubilair;

l. groenvoorzieningen;

m. speel- en educatieve voorzieningen;

n. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

o. overige functioneel met de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’ verbonden 
voorzieningen.

3.2  Bouwregels

Op de voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden mogen uitsluitend 
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

3.2.1  Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' geldt dat de goot- 
respectievelijk bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de aangegeven hoogte;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' geldt dat de bouwhoogte niet 
meer mag bedragen dan de aangegeven hoogte;

d. in afwijking van het bepaalde onder a. mag er één gebouw binnen en buiten het 
bouwvlak worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 21 m² en een 
maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4,5 en 9 meter.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 5 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 2 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van keermuren mag niet meer dan 4 meter bedragen;
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d. de bouwhoogte van kleinschalige windturbines mag niet meer dan 3 meter 
bedragen.

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

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

Het gebruik van gronden en gebouwen voor detailhandel;

Het bewonen van ateliers;

Het gebruik van gronden en gebouwen voor zelfstandige horeca.

3.3.2  Evenementen

Evenementen zijn uitsluitend toegestaan indien:

a. het een tijdelijk of periodiek terugkerend tijdelijk evenement betreft;

b. de locatie maximaal twaalf keer per jaar voor een aangesloten periode van negen 
dagen, inclusief op- en afbouw, gebruikt mag worden;

c. kan worden aangetoond dat in voldoende mate wordt voorzien in de 
parkeerbehoefte.

  ARCADIS 10 



   bestemmingsplan Werk bij Maarsseveen   

Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (openbaar) groen;

met daarbijbehorende:

b. groenvoorzieningen en water;

c. verhardingen, bermstroken, wegen, voet- en fietspaden

d. speelvoorzieningen;

e. kunstwerken zoals bruggen, duikers en steigers;

f. kunstobjecten en straatmeubilair; 

g. overige functioneel met de bestemming ‘Groen’ verbonden voorzieningen.

4.2  Bouwregels

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

4.2.1  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1,5 
meter;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag 
bedragen dan 5 meter.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Onverminderd het bepaalde in Artikel 11  van deze regels is het in ieder geval 
verboden de gronden te gebruiker voor het plaatsen of geplaatst houden van 
onderkomens.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1 
voor het aanleggen van parkeerplaatsen en het gebruik daarvan.
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden;

b. parkeervoorzieningen;

met daarbijbehorende:

c. straatmeubilair;

d. groenvoorzieningen;

e. duikers en andere kunstwerken;

f. oevers en taluds;

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

h. nutsvoorzieningen;

i. gemalen;

j. overige functioneel met de bestemming ‘Verkeer’ verbonden voorzieningen.

5.2  Bouwregels

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

5.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt de volgende regel:

a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 5 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 15 meter bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag 
bedragen dan 3 meter.
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Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. watergangen, waterpartijen;

b. waterhuishouding;

c. dagrecreatie;

met daarbijbehorende:

d. groenvoorzieningen, waaronder begrepen oevers, taluds;

e. bruggen, sluizen, duikers, steigers, coupures, dammen en overige kunstwerken;

f. (aanleg)steigers;

g. duikers;

h. een trekpontje;

i. overige functioneel met de bestemming ‘Water’ verbonden voorzieningen.

6.2  Bouwregels

Op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

6.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt de volgende regel:

a. de bouwhoogte van een brug mag niet meer dan 5 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;

c. voor het bouwen van steigers gelden de volgende regels: 

1. de diepte van de steigers gemeten vanaf de waterkant mag niet meer 
bedragen dan 1 meter.

2. de bouwhoogte van steigers mag niet meer bedragen dan 0,5 meter boven het 
waterpeil.

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 
3 meter bedragen.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
6.1 ten behoeve van (de bouw van) een brug.

6.4  Specifieke gebruiksregels

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

a. Het plaatsen van onderkomens, waaronder begrepen het innemen van ligplaatsen 
met woonschepen en/of woonarken, is niet toegestaan.

b. Opslag van goederen is niet toegestaan.

c. Het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van puin of andere vaste of 
vloeibare stoffen is niet toegestaan.
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 6

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 6' 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.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Algemeen

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

7.2.2  Bouwwerken

Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen 
bestemmingen zijn op de in lid 7.1 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;

b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden 
kan worden gerealiseerd;

c. een bouwwerk niet groter dan 100 m²;

d. een bouwwerk dat tot 0,3 meter diep kan worden gerealiseerd.

7.3  Afwijken van de bouwregels

In afwijking van het bepaalde in lid 7.2.2 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.
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7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

7.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 
6' 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 
te 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 meter, 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 
meter;

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.

7.4.2  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 7.4.1 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 
ofmogelijke 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.

7.4.3  Uitzondering op verbod

Het bepaalde in lid 7.4.1 is niet van toepassing:

a. op werken of werkzaamheden, met dien verstande dat voorafgaand aan de 
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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, een 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 een 
kleinere oppervlakte dan 100 m² beslaan.

7.4.4  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 
7.4.1 na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie.

7.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 6' geheel of gedeeltelijk te doen 
vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat:

1. op de betrokken locaties geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

2. handhaving van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 6' niet langer 
noodzakelijk wordt geacht;

3. wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 6' toe te kennen aan gronden 
grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt 
dat de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse 
aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.

c. Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan het bepaalde in lid 
7.5 onder a. na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie.
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Artikel 8  Waarde - Cultuurhistorie Hollandse Waterlinie

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie 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.

8.2  Bouwregels

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

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 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 bouwvergunning 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.

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

8.3.1  Verbod

Het is in onderstaande gevallen verboden om zonder een omgevingsvergunning een 
werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid 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.

8.3.2  Uitzondering op verbod

Het in 8.3.1 vervatte verbod niet van toepassing op werken en werkzaamheden:

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarbij lid 8.2 in acht is 
genomen;

b. betrekking hebben op het herstel van de Nieuw 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 vergunning;

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

8.3.3  Toelaatbaarheid

De werken en werkzaamheden, zoals in 8.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien 
daardoor de Nieuw Hollandse Waterlinie niet onevenredig wordt of kan worden 
aangetast of wordt hersteld.
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Artikel 9  Waterstaat - Waterkering

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangegeven gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor:

a. voorzieningen voor de directe en indirecte kering van het water;

b. aanleg, instandhouding en/of bescherming van een dijklichaam en de waterkering;

c. behoud, herstel en/of ontwikkeling van cultuurhistorische, landschappelijke, natuur- 
en/of ecologische waarden in de vorm van vegetatie en beplanting;

d. behoud en bescherming van de kazematten;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. verhardingen in de vorm van voorzieningen voor verkeer en verblijf;

g. groenvoorzieningen.

9.2  Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen 
krachtens de andere bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze 
bestemming begrepen grond uitsluitend bouwwerken tot een maximale bouwhoogte van 
3 m worden gebouwd ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de 
waterkering.

9.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van het 
bepaalde in 9.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze 
gronden, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De bebouwing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van het 
waterkerende vermogen van de waterkering.

b. Burgemeester en wethouders dienen schriftelijk advies in te winnen bij de 
beheerder van de waterkering. 

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

9.4.1  Verbod

Binnen deze bestemming is een omgevingsvergunning vereist om de volgende werken 
en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. Het aanleggen van wegen of paden en/of andere oppervlakteverhardingen.

b. Het uitvoeren van graafwerkzaamheden.

c. Het vergraven of ontgraven van het dijklichaam of dijktalud.

d. Het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de 
bodem.

e. Het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen.

f. Het ophogen, verlagen, afgraven of egaliseren van de bodem, of anderszins 
wijzigen in maaiveld- of weghoogte.

9.4.2  Uitzondering op verbod

Het in 9.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 
welke:
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a. Het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte 
betekenis zijn.

b. Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel 
krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het 
tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

9.4.3  Toelaatbaarheid

a. De in 9.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de functie van de waterkering.

b. Alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning wint het 
bevoegd gezag advies in bij de beheerder van de waterkering
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 10  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 11  Algemene aanduidingsregels

11.1  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.

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

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 
11.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden 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, 
parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en 
overige waterpartijen;

d. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, 
verontreinigde grond en/of schadelijke stoffen;

e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur;

f. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die een verandering van de 
waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en 
(onder)bemaling.

11.1.2  Uitzondering

Geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden als bedoeld onder 11.1.1 is vereist voor werken en 
werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud betreffen;

b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer van de 
grond;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan reeds verleende vergunning;

d. gelet op het bepaalde in lid 11.1 voor deze gronden van ondergeschikte betekenis 
moeten worden beschouwd.

11.1.3  Toelaarbaarheid

De in artikel 11.1.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits:

a. geen gevaar of nadeel ontstaat voor het belang van de bescherming van de 
drinkwatervoorziening;

b. vooraf advies is ingewonnen bij de betrokken beheerder van de 
grondwaterbeschermingsgebied. 
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Artikel 12  Algemene bouwregels

12.1  Overschrijding bouwgrenzen

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 meter bedraagt;

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 
meter bedraagt;

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten 
hoogste 1,5 meter bedraagt. 

12.2  Ondergronds bouwen

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.

12.3  Nutsvoorzieningen

Daar waar in dit plan is bepaald dat de gronden tevens gebruikt mogen worden voor 
nutsvoorzieningen, mogen bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen worden 
opgericht, met dien verstande dat deze geen grotere oppervlakte hebben dan 15 m² en 
geen grotere bouwhoogte dan 2 meter.
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Artikel 13  Algemene gebruiksregels

13.1  Strijdig gebruik

Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

a. het (laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;

b. zelfstandige bewoning van gebouwen, met uitzondering van de bedrijfswoning.
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Artikel 14  Algemene afwijkingsregels

14.1  Afwijkingsbevoegdheid

14.1.1  Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer 
dan 10% van die maten en afmetingen;

b. de bestemmingsregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke 
afmetingen van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de 
belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking gewenst 
en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;

c. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde en toestaan dat de bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 
10 m;

d. de bestemmingsregels en worden toegestaan dat de grenzen van het bouwvlak 
naar de buitenzijde worden overschreden door:

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen;

2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken;

3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, 
balkons en galerijen;

      mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m wordt overschreden;

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan 
dat de bouwhoogte wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen.

14.1.2  Afwegingskader

Een in 14.1.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. de sociale veiligheid;

f. de externe veiligheid.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 15  Overgangsrecht

15.1  Bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel 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 tenietgaan 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 
tenietgegaan;

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

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

15.2  Gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

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

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

c. indien het gebruik, bedoeld in lid 15.2 onder a, na de inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;

d. dit lid 15.2 onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsregeling van dat plan.
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Artikel 16  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Werk bij Maarsseveen.

Mei 2013
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