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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

plan 

het bestemmingsplan 'Het Vierde Kwadrant te Kockengen’' met identificatienummer 

NL.IMRO.1904.BP4eKwadrantKKG-OW01 van de gemeente Stichtse Vecht. 

 

bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en bijlagen. 

 

verbeelding 

de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Het Vierde Kwadrant te Kockengen’ bestaande uit 

het bladen met het nummer NL.IMRO.1904. BP4eKwadrantKKG-OW01 met bijbehorende ver-

klaring, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven. 

  

aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevol-

ge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

 

aanduidingsgrens 

grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 

aanlegsteiger 

een bouwwerk, in het water staand, ten behoeve van het afmeren van een vaartuig 

 

aaneengebouwde woning 

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van meer dan twee aaneengebouwde wo-

ningen. 

 

afvalinzamelsysteem 

geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouwwerken/voorzieningen ten behoeve van de in-

zameling van huishoudelijk afval, glas en dergelijke. 

 

bebouwing 

één of meer bouwwerken. 

 

bebouwingspercentage 

het percentage van de oppervlakte van het bouwvlak dat op grond van de regels en/of ver-

beelding mag worden bebouwd. 

 

bed and breakfast 

een activiteit ondergeschikt aan een woning die gerund wordt door de eigenaren tevens be-

woners van de betreffende woning, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van kortdu-

rend toeristisch nachtverblijf in combinatie met het verstrekken van maaltijden en/of dranken 

aan de logerende gasten. 
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bedrijf aan huis 

een bedrijf of het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke 

bedrijvigheid (geheel of overwegend door middel van handwerk), dat niet krachtens milieure-

gelgeving vergunnings- of meldingsplichtig is, dat door de gebruiker van een woning in die 

woning of een bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de 

woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunc-

tie in overeenstemming is.  

 

beroep aan huis 

een dienstverlenend beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 

juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen 

gebied, dat door de gebruiker van een woning in die woning of een bijbehorend bouwwerk 

wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt en dat een ruim-

telijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

 

bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 

bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 

bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel be-

vindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander 

bouwwerk, met een dak. 

 

bouwen 

het plaatsen, slopen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het verg-

roten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veran-

deren van een standplaats. 

 

bouwgrens 

de grens van een bebouwbaar gebied. 

 

bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen met uitsluiting van een onderbouw of een zolderverdie-

ping. 

 

bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing 

is toegelaten. 

 

bouwperceelsgrens 

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. 
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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. 

 

dakkapel 

een constructie ter vergroting van een gebouw, met één of meer ramen, welke zich tussen de 

dakgoot en de nok van een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gele-

gen en de onderzijde van de constructie in het dakvlak is geplaatst. 

 

dakvoet 

laagste punt van een schuin dak. 

 

dakterras 

een buitenruimte, gelegen op een gebouw voorzien van een afscheiding. 

 

erf 

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

bouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en de 

bestemming deze inrichting niet verbiedt. 

 

evenement 

één of meerdaagse voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals een sport-

manifestatie, herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht (niet zijnde een betoging), 

(buurt)feest, muziekvoorstelling. 

 

gebouw 

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

den omsloten ruimte vormt. 

 

geschakelde woning 

woningen waarvan de hoofdgebouwen door middel van bijbehorende bouwwerken met elkaar 

verbonden zijn. 

 

gestapelde woning 

een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen wo-

ningen omvat, waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf 

het voetgangersniveau, gewaarborgd is. 

 

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. 

 

huishouding 

een vorm van wonen, zowel in de traditionele vorm van gezin als in de minder traditionele 

vorm, mits sprake is van nagenoeg zelfstandige bewoning met een zekere mate van onderlin-

ge verbondenheid tussen de bewoners. 

 

nutsvoorzieningen 

gebouwde dan wel ongebouwde voorzieningen ten behoeve van algemene nutsdoeleinden 

zoals de watervoorziening, afval, energievoorziening of het (tele)communicatie-verkeer. 
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omgevingsvergunning 

een vergunning voor het uitvoeren van een project dat invloed heeft op de fysieke leefomge-

ving, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). 

 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaam-

heden, op grond van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wabo. 

 

ondergronds bouwwerk 

een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer gelegen is op tenmin-

ste 1,75 m beneden peil. 

 

overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden. 

 

overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een 

gesloten dak, waaronder begrepen een carport. 

 

recreatief medegebruik 

recreatief gebruik van gronden die geen specifieke recreatieve bestemming hebben en het 

gebruik geen specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandelen door de weilanden of vissen. 

De aanleg van routes en rustplekken ondersteunen het recreatief medegebruik. 

 

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. 

 

standplaats 

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aan-

bieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke 

middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. 

 

steiger 

een aan de oever gekoppelde constructie ten behoeve recreatief gebruik en het aanleggen of 

afmeren van een vaartuig. 

 

straatmeubilair 

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen. 

 

streefpeil 

het reglementair vastgestelde waterpeil dat door de beherende instantie wordt nagestreefd. 

 

terras (bij een woning) 

een open zitplek in een tuin, voorzien van een verharde ondergrond. 

 

twee- aaneengebouwde woning 

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen. 
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voorgevellijn 

een naar de weg of het openbaar gebied gekeerde bouwgrens gevormd door de denkbeeldi-

ge lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw. Bij percelen op de hoek van 

straten/paden geldt dat langs beide straten/paden een voorgevelrooilijn is gelegen.  

 

voorste perceelsgrens 

de naar de weg gekeerde grens van een perceel; indien meerdere zijden van het perceel naar 

de weg gekeerd zijn, wijst het bevoegd gezag een voorste perceelsgrens aan. 

 

vrijstaand 

bebouwing waarbij de gebouwen aan beide zijden niet tegen een al dan niet op een ander 

bouwperceel gelegen gebouw zijn gebouwd. 

 

vrijstaande woning 

een woning die geheel vrij staat ten opzichte van andere bebouwing. 

 

watergang 

een werk, al of niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, te ber-

gen, af te voeren en toe te voeren, de boven water gelegen –taluds, bermen en onderhouds-

paden daaronder mede verstaan 

 

waterhuishoudkundige voorzieningen 

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, water-

berging en waterkwaliteit., waaronder duikers, stuwen, gemalen, inlaten en voorzieningen ten 

behoeve van berging en infiltratie van hemelwater. 

 

weg 

een voor het rijverkeer en ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de daar-

in gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, alsme-

de de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeergelegenheden. 

 

woning/wonen/wooneenheid 

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

houden. 

 

woning/wooneenheid/wonen 

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisves-

ting van niet meer dan één huishouden, niet zijnde kamerbewoning. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

Afstand: 

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 

(bouw)perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

 

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. 

 

Bebouwingspercentage:  

bouwgrenzen zijn aangegeven het percentage van het bestemmingsvlak, dat ten hoogste 

bebouwd mag worden met bebouwing, tenzij in de regels anders is bepaald. 

 

Bedrijfsvloeroppervlakte (bvo): 

binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte ten dienste van kantoren, 

winkels of bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende magazijnen en overige dienst-

ruimten, worden opgeteld. 

 

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. 

 

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: tus-

sen de voet van de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de (scho-

tel)antenne-installatie. 

 

Bouwhoogte bruggen en viaducten over water 

De hoogte van bruggen en viaducten of daarmee gelijk te stellen voorzieningen over het water 

wordt gemeten vanaf het gemiddeld waterpeil tot de onderzijde van de brug/viaduct. 

 

Bovenkant spoorstaaf: 

de hoogte van de bovenkant van de laagste spoorstaaf. 

 

Breedte van een bouwvlak: 

tussen de twee zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten in de grens van het bouwvlak of rooilijn. 

 

Breedte van een bouwwerk: 

buitenwerks en/of het hart van scheidingsmuren en evenwijdig aan de betreffende gevel. 

 

Dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

Diepte van een bouwwerk: 

Buitenwerks en/of het hart van scheidingsmurenen haaks op de betreffende gevel; 
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Diepte van een (ondergronds) bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van 

het) bouwwerk. 

 

Goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daar-

mee gelijk te stellen constructiedeel. Met dien verstande dat bij een lessenaarsdak het laagste 

punt van het dak als goothoogte wordt aangemerkt; 

 

Hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 

 

Horizontale diepte van een gebouw: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel. 

 

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. 

 

Insteek van watergangen: 

vanaf de insteek die wordt gevormd door de snijlijn tussen het schuine talud van de oever en 

het maaiveld. 

 

Maaiveldhoogte:  

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

bouwwerk omgeeft. 

 

Ondergeschikte bouwdelen: 

bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden stoepen, stoeptreden, 

trappen, funderingen, kelderkoekoeken, erkers, plinten, pilasters, kozijnen, gevel- en kroonlijs-

ten, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, luifels, balkons en overstekende daken 

buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen en/of bestemmings-

grenzen niet meer dan 1,5 m bedraagt en overige ondergeschikte bouwdelen, mits de over-

schrijding van bouwgrenzen niet meer dan 0,5 m bedraagt. 

 

Ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk: 

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegere-

kend. 

 

Oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts ge-

projecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van bouw-

werk. 

 

Oppervlakte van een overkapping: 

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het 

het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping. 

 

Peil: 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
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b. indien de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, de door burgemeester en wet-

houders bij aanvang van de werkzaamheden vastgestelde hoogte van het terrein; 

c. in/boven water: het gemiddeld waterpeil. 

 

Verkoopvloeroppervlakte (detailhandel) (vvo): 

binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte van ruimten welke recht-

streeks ten dienste staan van de detailhandelsactiviteiten en welke voor het publiek toeganke-

lijk zijn worden opgeteld; kantoren, magazijnen en overige dienstruimten worden hieronder 

niet begrepen. 

 

Verticale diepte van een ondergronds bouwwerk: 

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

het) bouwwerk. (Pomp)putten worden hierbij gezien als ondergeschikt bouwdeel. 

 

Algemene bepaling 

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwde-

len zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- 

en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 

mits de overschrijding van het bouwvlak niet meer bedraagt dan 0.50 m. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. bermen en beplanting; 

c. paden; 

d. bruggen; 

e. voorzieningen van algemeen nut; 

f. kunstwerken; 

g. speelvoorzieningen; 

h. waterlopen en waterpartijen; 

i. overig functioneel met de bestemming ‘Groen’ verbonden voorzieningen. 

 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzienin-

gen; 

b. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 meter; 

c. de maximale oppervlakte van voorzieningen van algemeen nut bedraagt 15 m². 

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de maximale hoogte van lichtmasten bedraagt 9 meter; 

b. overkappingen zijn niet toegestaan; 

c. de maximale bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt 5 meter. 

 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik 

voor: 

a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voor-

werpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens 

voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte ge-

bruik van de grond; 

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 

behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming ge-

richte gebruik van de grond. 

 

3.4 Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan middels het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van het realiseren van parkeervoorzieningen, met dien ver-

stande dat: 

a. de parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn in verband met de verkeersveiligheid; 

b. er sprake is van een ruimtelijke noodzaak in verband met parkeercongestie. 
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Artikel 4 Verkeer -  Verblijfsgebied 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie; 
b. voet- en rijwielpaden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting; 
e. straatmeubilair; 
f. kunstwerken; 
g. duikers; 
h. overkluizingen; 
i. speelvoorzieningen; 
j. voorzieningen van algemeen nut; 
k. waterlopen en waterpartijen; 
l. afvalinzamelsysteem; 
m. standplaatsen en evenementen; 
n. overig functioneel met de bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ verbonden voorzie-

ningen. 
 
4.2 Bouwregels 
4.2.1 Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. op of in deze gronden mogen gebouwen ten behoeve van voorzieningen van alge-
meen nut worden gebouwd; 

b. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 meter; 
c. de maximale oppervlakte van een gebouw bedraagt 15 m². 

 
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de maximale bouwhoogte van lichtmasten, bewegwijzering en verkeersregulering be-
draagt 9 meter; 

b. de maximale bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt 5 meter. 
 

4.3 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik 
voor: 

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken 
voorwerpen, aanhangers en/of voertuigen, goederen, stoffen en materialen en van 
emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het 
op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming ge-
richte gebruik van de grond. 
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Artikel 5 Water 

5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterberging; 
b. bruggen; 
c. sluizen; 
d. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
e. beschoeiingen; 
f. overige kunstwerken; 
g. recreatief medegebruik; 
h. overige functioneel met de bestemming ‘Water’ verbonden voorzieningen. 

 
5.2 Bouwregels 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 

a. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 5 meter 
gemeten vanaf het gemiddeld waterpeil tot de onderzijde van het bouwwerk; 

b. de hoogte van stuwen en dammen mag maximaal 3 meter bedragen. 
 
5.3 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik 
voor: 

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken 
voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behou-
dens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte 
gebruik van de grond; 

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming ge-
richte gebruik van de grond; 

c. het gebruik van gronden -daaronder begrepen water, aanlegplaatsen en steigers- als 
ligplaats voor woonboten of -schepen en andere drijvende woongelegenheden, drij-
vende boten en andere bergingen en drijvende steigers, pontons en soortgelijke voor-
zieningen, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte be-
heer van de gronden. 
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Artikel 6 Woongebied 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen in de vorm van vrijstaande-, twee-aaneengebouwde-, en aaneengebouwde 
woningen, tot een maximaal aantal woningen van 70, al dan niet in combinatie met de 
uitoefening van een beroep aan huis uitsluitend in aangebouwde bijbehorende bouw-
werken, met dien verstande dat minder dan 30% van de vloeroppervlakte van de be-
gane grond van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt 
ten behoeve van het beroep aan huis, met een maximum van 50 m² waarbij voor wo-
ningen van 600 m3 of meer een maximum oppervlakte van 70 m2 geldt; 

b. een onderdoorgang ten behoeve van de aanwezige watergang(en); 

 
met de daarbij behorende: 

c. tuinen en erven; 
d. paden; 
e. watergangen; 
f. parkeervoorzieningen; 
g. groenvoorzieningen; 
h. bergingen; 
i. overige functioneel met de bestemming ‘Woongebied’ verbonden voorzieningen. 

 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

b. de maximale bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan op de 

verbeelding aangegeven; 

c. de maximale goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan op de 

verbeelding aangegeven; 

a. de voorgevel van een hoofdgebouw dient minimaal te worden gebouwd in dan wel 
maximaal 5 meter uit de voorste perceelsgrens; 

d. het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer dan 60 bedragen; 

e. onder ieder hoofdgebouw mag een kelder worden gebouwd, met dien verstande dat 

de oppervlakte van de kelder maximaal de oppervlakte van de eerste bouwlaag van 

het hoofdgebouw, exclusief aan- en bijgebouwen, mag bedragen en de bouwdiepte 

maximaal 4 meter mag bedragen; 

 
6.2.2 Bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. de maximale goothoogte bedraagt 3 meter; 
b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5 meter; 
c. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 1 meter; 
d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per bouwper-

ceel bedraagt 50 m², met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte aan bijbe-
horende bouwwerken niet meer dan 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan 
de woning gelegen erf bedraagt; 

e. in afwijking van het gestelde onder lid a en b, bedraagt de goot- en bouwhoogte van 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken ten hoogste de hoogte van de eerste bouw-
laag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,30 meter. 

 
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 

a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien 
verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de 
voorgevellijn maximaal 1 meter mag bedragen; 
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b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter, met dien verstande 
dat er per bouwperceel slechts 1 overkapping aan de voorzijde gerealiseerd mag 
worden tot maximaal 15 m²; 

c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 
3 meter. 

 
6.3 Specifieke gebruiksregels 
6.3.1 Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het 
gebruik voor: 

a. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwer-
ken betreft; 

b. commerciële kamerverhuur; 
c. seksinrichtingen. 

 
6.3.2 Watercompensatie 
Bij de oplevering van het woongebied zoals bedoelt in artikel 6.1 onder a dient in totaal 7.179 
m2 aan oppervlaktewater aanwezig te zijn.  
 
6.4 Afwijking van de gebruiksregels 
6.4.1 Bedrijf aan huis 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-
de in 6.1 sub a voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbeho-
rend bouwwerk, met dien verstande dat: 

a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft; 
b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag op-

leveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of 
buurt; dit betekent onder meer dat: 

1. geen omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvig-
heid, dat onder de werking van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Mili-
eubeheer (Stb. 1993, 50) valt, tenzij het desbetreffende gebruik door middel 
van het stellen van voorwaarden verantwoord is; 

2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeen-
stemming moet zijn; 

3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene 
die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, te-
vens de gebruiker van het hoofdgebouw is; 

c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een 
nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een on-
evenredige parkeerdruk op de openbare ruimten; 

d. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden; 
e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in ver-

band met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw; 
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Artikel 7 Waarde – Archeologie 4 

7.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde – Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de archeologische waar-
den. 
 
7.2 Bouwregels 
7.2.1 Algemeen 
Op de gronden met bestemming 'Waarde – Archeologie 4’ mogen geen gebouwen of bouw-
werken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 
 
7.2.2 Uitzonderingen 
In afwijking van het bepaalde in sublid 7.2.1 mogen op of in deze gronden gebouwen of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gebouwd worden, mits het gaat om: 

a. bebouwing die nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte 
van 3 meter; 

b. bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 10 hectare; 
c. bebouwing waarvan de bodemverstoring meer bedragen dan 10 hectare maar de bo-

dem niet dieper dan 0,3 meter beneden het maaiveld wordt geroerd; 
d. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de opper-

vlakte voor zover gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid; 
e. een gebouw of bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaam-

heden kan worden gerealiseerd. 

 
7.3 Afwijken van de bouwregels 
7.3.1 Afwijking 

a. In afwijking van het bepaalde in lid 7.2 mogen gebouwen en bouwwerken en andere 
bouwwerkzaamheden volgens de andere daar voorkomende bestemming(en) gereali-
seerd worden, mits op basis van een archeologisch rapport, dat bij de aanvraag van 
een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt ingediend, en waaruit naar het oor-
deel van burgemeester en wethouders, blijkt dat: 

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld; 
2. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet on-

evenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot 
behoud van die waarden; 

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
b. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld in het sub a is niet vereist 

indien de aanvraag betrekking heeft op een of meer gebouwen of bouwwerken als 
bedoeld in lid 7.2.2 onder c. 

c. Het bepaalde in sub b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op een 
terrein, binnen dan wel deel uitmaakt van eenzelfde ontwikkelgebied, waarvoor eerder 
een omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld in sub a a, en/of sublid 7.4.3 sub 
a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig geval bepalen dat de aanvra-
ger een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, 
dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld. 
Sublid 7.3.2 is van overeenkomstige toepassing. 

 
7.3.2 Voorschriften omgevingsvergunning 
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 7.3.1 kunnen burgemeester en wethou-
ders de volgende voorschriften verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 
resten in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. 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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7.3.3 Advies 
Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens om-
trent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen. 
 
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 bestemming 'Waarde – Archeologie 4' zonder of 
in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren zulks ongeacht het bepaalde bij de an-
dere op deze gronden rustende bestemmingen: 

a. het ontgronden, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen, egalise-
ren, verlagen, afplaggen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de landbodemstruc-
tuur, dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld; 

b. het ontgronden, baggeren, afgraven (afgraven (waaronder onder andere saneren), 
onderzuigen verlagen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de waterbodemstruc-
tuur; 

c. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen; 
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
e. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden 

verwijderd; 
f. het aanleggen van drainage; 
g. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende construc-

ties, installaties of apparatuur; 
h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in 

de bodem; 
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de grondwaterstand; 
j. het verwijderen van fundamenten dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld. 

 
7.4.2 Uitzonderingen 
Het in sublid 7.4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;  
b. in het kader van onderhoudsbaggerwerkzaamheden die aantoonbaar niet dieper gaan 

dan in het recente verleden bereikte baggerdieptes; 
c. indien zij een oppervlakte beslaan van ten hoogstens 10 hectare; 
d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen , mits verricht 

door een ter zake deskundige; 
e. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning 
was vereist; 

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 
 
7.4.3 Toelaatbaarheid 

a. In afwijking van het bepaalde in sublid 7.4.1 kan een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
een werkzaamheid uitgevoerd worden mits op basis van een archeologisch rapport, 
dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend, en naar het oor-
deel van burgemeester en wethouders, blijkt dat: 

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld; 
2. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet on-

evenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot 
behoud of ontwikkeling van die waarden; 

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
b. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld in sub a is niet vereist in-

dien de aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijn-
de, en werkzaamheden zoals bedoeld in sublid 7.4.2 sub c. 
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c. Het bepaalde in sub b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op een 
terrein, binnen dan wel deel uitmaakt van eenzelfde ontwikkelgebied, waarvoor eerder 
een omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld in sublid 7.3.1 , en/of het be-
paalde onder a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig geval bepalen 
dat de aanvrager een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van 
het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vast-
gesteld. Sublid 7.4.4 is van overeenkomstige toepassing. 

 
7.4.4 Voorschriften omgevingsvergunning 
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 7.4.1 kunnen burgemeester en wethou-
ders de volgende voorschriften verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 
resten in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. 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. 

 
7.4.5 Advies 
Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens om-
trent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 8 Anti-dubbeltelbepaling 

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 Algemene regels  
Geen bouwwerk of complex van bouwwerken mag worden opgericht indien daarvoor een 
bestaand bouwwerk of complex van bouwwerken met daarbij behorende perceel, hetzij niet 
langer zou blijven voldoen aan het plan, hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het plan. 

 
9.2 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en de ste-
denbouwkundige eenheid van de gebouwde omgeving nadere eisen stellen aan: 
a. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een be-

hoorlijke afstemming op de visuele en functionele kwaliteit van de aangrenzende 
openbare ruimte; 

b. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een be-
hoorlijke afstemming op de gebruikswaarde van belendende panden en percelen met 
betrekking tot milieuhygiëne, bereikbaarheid, zichtbaarheid, uitzicht, belichting, be-
zonning en privacy; 

c. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een be-
hoorlijke afstemming op de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuur-
waarden. 

Het bepaalde in artikel 13.1 (procedure nadere eisen) is van overeenkomstige toepassing. 
 
 
9.3 Bestaande afwijkende maatvoering (vervangende bouwregel) 
a. In die gevallen dat de bestaande goot- en boeiboordhoogte, bouwhoogte, oppervlak-

te, inhoud en/of afstand tot enige aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeen-
stemming met het bepaalde in de Woningwet en/of Wabo tot stand zijn gekomen, min-
der 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; 

b. in die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming 
met het bepaalde in de Woningwet en/of Wabo tot stand is gekomen, meer bedraagt 
dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat be-
bouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan. 

c. ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de her-
bouw op dezelfde plaats plaatsvindt.  

d. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opge-
nomen in dit plan niet van toepassing. 

 
9.4 Overschrijding bouwgrenzen door ondergeschikte bouwdelen 
De in het plan opgenomen regels met betrekking tot bouwgrenzen, zijn niet van toepassing 
voor wat betreft overschrijdingen door: 
a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen; 
b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wan-

den van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de voorgevel-
lijn niet meer dan 20 cm bedraagt; 
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c. reclametoestellen en draagconstructies voor reclame met niet meer dan 50 cm; 
d. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, galerijen en 

luifels, mits zij de voorgevellijn met niet meer dan 50 cm overschrijden; 
e. balkons, mits zij de voorgevellijn met niet meer dan 1 m overschrijden; 
f. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouw-

grens met niet meer dan 1 m overschrijden; 
g. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtin-

gen in geen enkele stand de voorgevellijn met meer dan 1 m overschrijden; 
h. vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, 

voor zover deze binnen een bouwvlak worden opgericht en de voor dat gebouw toe-
gestane maximale hoogte met niet meer dan 5 m wordt overschreden; 

i. dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties, 
voor zover deze niet hoger zijn dan 3 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 40% 
van de vloeroppervlakte van de bovenste bouwlaag van het gebouw, waarop zij wor-
den geplaatst; 

j. bergbezinkbassins (dan wel andere waterstaatkundige werken) ten behoeve van de 
opvang van water (waaronder rioolwater) en afvalinzamelsystemen zowel boven- als 
ondergronds. 

 
9.5 Ondergrondse bouwwerken 
9.5.1 Bouwregels 
a. Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen op de verbeelding 

aangegeven bouwvlakken en binnen de direct omringende gronden, waar de bijbeho-
rende bouwwerken mogen worden opgericht, enkel onder de gebouwen die daar zijn 
of worden opgericht, met dien verstande dat; 
1. ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel buiten de oppervlak-
te van bovengronds gelegen gebouwen zijn toegestaan.  

b. Indien onder de bestemming is aangegeven dat ondergronds bouwen niet is toege-
staan, mag niet ondergronds worden gebouwd; 

 
9.5.2 Afwijken van de bouwregels voor bouwen buiten bovengronds gelegen gebouwen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het be-
paalde in het bepaalde onder a. ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte 
van bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 
a. de verticale diepte van kelders bedraagt maximaal 3,5 m beneden peil; 
b. een kelder mag, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, niet minder dan 0,10 m 

onder het aansluitende afgewerkte terrein zijn gelegen; 
c. de afstand tot de perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m; 
d. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel, met dien ver-

stande dat ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel zijn toegestaan; 
e. ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het boven-

gronds gelegen gebouw worden gerealiseerd, tellen mee in de oppervlakteregeling 
voor bijgebouwen; 

f. bergbezinkbassins zijn toegestaan op alle gronden binnen het plangebied. 
 
9.5.3 Afwijken van de bouwregels  
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in 9.5.2 onder a voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een diepte van maxi-
maal 10 meter onder de voorwaarden dat:  
a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;  
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden;  
c. het woongenot of de gebruiksmogelijkheden op de belendende percelen niet oneven-

redig wordt aangetast.  
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Artikel 10 Algemene gebruiksregels 

10.1 Strijdig gebruik  
a. Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval begrepen het 

gebruik van de gronden en bouwwerken voor: 
1. seksinrichting, prostitutie of erotisch getinte horecabedrijven; 
2. opslag en verkoop van vuurwerk; 
3. het gebruik van een (bedrijfs)woning voor meer dan één huishouden; 
4. commerciële kamerbewoning/-verhuur; 
5. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval 

en/of bouwmaterialen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het 
normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

6. 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 onderhoud; 

b. onder een gebruik, strijdig met een bestemming, wordt niet verstaan het gebruiken of 
het laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van evenementen; 

 

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels  

11.1 Afwijkingen 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels 
van dit bestemmingsplan voor: 
a. het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken geen ge-

bouwen zijnde ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een bovengrondse 
inhoud van maximaal 75 m3 en een goothoogte van maximaal 4 m; 

b. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met niet meer dan 15%; 
c. overschrijdingen van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover dat 

van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zo-
ver dat noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de over-
schrijdingen mogen niet meer bedragen dan 3 m en het bouwvlak mag niet meer dan 
15% worden vergroot; 

d. de bouw van reclameobjecten met inbegrip van aankondigingsborden, reclamemas-
ten, gevel- en lichtreclames en gebouwenaanduidingen met dien verstande dat de re-
clameborden geen onevenredig afbreuk doen aan de ruimtelijke situatie en de beeld-
kwaliteit ter plaatse; 

e. het oprichten van masten en installaties ten behoeve van (tele) communicatiedoelein-
den tot een bouwhoogte van maximaal 40 m waarbij het beleid gericht is op het com-
bineren van deze voorzieningen, met bestaande of nieuw op te richten bebouwing en 
op een dusdanige situering dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
wenste stedenbouwkundige kwaliteit van het plangebied; 

f. voor het gebruik van de gronden voor opslag en verkoop van vuurwerk na goedkeu-
ring door de Veiligheid Regio Utrecht (VRU) of de opvolger van deze organisatie onder 
een andere naam; 

g. het gebruik van gebouwen voor kamerbewoning/-verhuur, mits: 
1. er sprake is van langdurige leegstand (langer dan 3 maanden); 
2. het gebruik voor kamerbewoning/-verhuur geen ontwrichting van de ruimtelijke 

omgeving en daardoor overlast tot gevolg heeft; 
3. het gebruik geen onevenredige nadelige invloed heeft op de afwikkeling van 

het verkeer, waaronder parkeren; 
4. de tijdelijkheid van de kamerbewoning/-verhuur moet aantoonbaar zijn; 

i. afwijking als bedoeld onder a t/m g wordt niet verleend, indien daardoor onevenredig 
afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de als gevolg van de bestemming gegeven 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 
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j. de afwijkingsbevoegdheden mogen niet cumulatief worden gebruikt samen met afwij-
kingsmogelijkheden uit de afzonderlijke bestemmingen uit hoofdstuk 2 of ten opzichte 
van een eerder verleende afwijking. 

 
11.2 JOP 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels 
van dit bestemmingsplan en toestaan dat een jongerenontmoetingsplaats (JOP) wordt gereali-
seerd, mits: 
a. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 40 m2; 
b. er geen gebouwen worden gebouwd; 
c. de bouwhoogte van overkappingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

niet meer bedraagt dan 2,5 m; 
d. de realisatie niet direct naast gebouwen plaatsvindt, waarvan de gebruikers overlast 

kunnen ondervinden van de jongeren, zoals woningen en winkels, waarbij de afstand 
tot een woning in ieder geval niet minder bedraagt dan 50 m; 

e. niet direct naast doorgaande wegen wordt gerealiseerd; 
f. de JOP goed bereikbaar is voor hulpdiensten; 
g. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gron-

den niet onevenredig worden geschaad; 
h. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 

worden geschaad; 
i. de landschappelijke en natuurlijke waarden, indien als zodanig op de verbeelding 

aangegeven, en de waarden van het beschermde dorpsgezicht onevenredig worden 
of kunnen worden aangetast. 

 
11.3 Gebouwen van openbaar nut 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwre-
gels 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 12 Algemene wijzigingsregels 

12.1 Algemene wijziging 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzi-
gen ten behoeve van: 
a. overschrijding van bestemmingsvlakken, voor zover dit van belang is voor een tech-

nisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; 

b. overschrijding van bestemmingsvlakken en toestaan dat het beloop van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de ver-
keersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. de overschrijdingen (zoals bedoeld onder a. en b.)mogen echter niet meer dan 3 m 
bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 

 
11.2 Wijziging bestemming Waarde - Archeologie 4 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemmingen 'Waarde - 
Archeologie 4' de regels van het plan te wijzigen zodanig dat: 
a. de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot 

of verkleind, en 
b. in voorkomend geval wordt verwijderd; 
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c. voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waar-
den, in voorkomend geval na beëindiging van archeologisch onderzoek, daartoe aan-
leiding geeft. 

Artikel 13 Algemene procedureregels 

13.1 Procedure nadere eisen 
Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in deze re-
gels is de hierna volgende procedure van toepassing:  
a. het ontwerpbesluit wordt gedurende 6 weken op het gemeentehuis ter visie gelegd;  
b. voorafgaand aan de tervisielegging maken burgemeester en wethouders in één of 

meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen en op digitale wijze bekend dat het ont-
werpbesluit ter visie ligt;  

c. in de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ge-
raadpleegd en wie op welke wijze een zienswijze hierop kan indienen;  

d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester 
en wethouders schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit;  

e. burgemeester en wethouders nemen een met redenen omkleed besluit en doen daar-
van mededeling aan hen die zienswijzen hebben ingediend.  

 

13.2 Wijzigingsbevoegdheid 
Bij toepassen van de wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, van toepassing. 
 

13.3 Afwijken van het bestemmingsplan 
Bij een afwijking van het bestemmingsplan, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in artikel 3.9 van de Algemene wet 
bestuursrecht, van toepassing. 

Artikel 14 Overige regels 

14.1 Parkeren 
14.1.1 Parkeernormen 
Een omgevingsvergunning voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken ten dienste van 
de bestemming kan alleen worden verleend indien in, op of onder het gebouw dan wel op het 
onbebouwde terrein dat bij het gebouw hoort, in voldoende parkeergelegenheid kan worden 
voorzien, conform de parkeernormen zoals opgenomen in het ‘Gemeentelijk Verkeer- en Ver-
voerplan Stichtse Vecht 2013, deel B: Nota Parkeernormen, vastgesteld door de raad op 29 
september 2015. Indien de nota niet voorziet in een parkeernorm voor een specifieke functie, 
stelt het bevoegd gezag een parkeernorm vast. 

  
14.1.2 Afwijken van de parkeernormen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het be-
paalde in 14.1.1 indien: 

a. aanpassing van het bouwplan om alsnog te kunnen voorzien in voldoende parkeer-
ruimte redelijkerwijs niet kan worden verlangd; of 

b. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de toe-
name van de parkeerbehoefte op te vangen. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 15 Overgangsrecht 

15.1 Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-

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

gunning 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 bin-

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eer-

ste lid met maximaal 10%. 

c. 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. 

 
15.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtre-

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het be-

paalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 

gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt ver-

kleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtre-

ding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het ver-

boden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was 

met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangs-

bepalingen van dat plan. 

Artikel 16 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Het Vierde Kwadrant 
te Kockengen' van de gemeente Stichtse Vecht. 



 

 

  



 

 

 

 

  


