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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels
Begrippen
Plan
het voorontwerpbestemmingsplan Bisonspoor 332 van de gemeente Stichtse Vecht met
identificatienummer NL.IMRO.1904.BPBisonspoor332MBK-OW01.

1.2

Bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en bijlagen;

1.3

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

1.4

Aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsuitoefening
het in of aan huis uitoefenen van (vrije) beroepen en/of het in of aan huis ontplooien van
bedrijfsmatige activiteiten door de bewoner(s) van dat huis en maximaal één werknemer;

1.5

Bebouwing
één of meer bouwwerken;

1.6

Beeldkwaliteit
alle aspecten die van invloed zijn op de voorstelbaarheid en beleving van de ruimtelijke
omgeving en objecten in die omgeving (waaronder de cultuurhistorische en
landschappelijke waarden);

1.7

Bestaand
bij bebouwing: bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerp van het bestemmingsplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor dat
tijdstip aangevraagde of verleende vergunning, tenzij in de regels anders is bepaald;
bij gebruik: gebruik zoals aanwezig op het tijdstip van de inwerkingtreding van het
bestemmingsplan, dan wel mag worden gebruikt krachtens een voor dat tijdstip
aangevraagde of verleende vergunning, tenzij in de regels anders is bepaald;

1.8

Bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.9

Bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.10

Bouwen
het plaatsen, slopen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen van een standplaats;
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1.11

Bouwgrens
de grens van een bebouwbaar gebied;

1.12

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
zolderverdieping;

1.13

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

1.14

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;

1.15

Cultuurhistorische waarde
belang in geschiedkundig opzicht; onder andere met betrekking tot het ontstaan van het
gebied, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het kavelpatroon, de waterhuishouding, de
beplanting en de (voormalige) bebouwing; zie ook bij objecten met cultuurhistorische
waarden;

1.16

Detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.17

Dienstverlening
bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische
en/of maatschappelijke diensten aan derden, met uitzondering van garagebedrijven en
seksinrichtingen;

1.18

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

1.19

Gestapelde woning
een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen
woningen omvat;

1.20

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;

1.21

Horeca(onderneming)
een onderneming die in zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van nachtverblijf,
het verstrekken en/of ter plaatse nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het exploiteren
van zaalaccommodatie.
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1.22

Huishouden
persoon of groep personen die een huishouding voert, niet zijnde bedrijfsmatige
kamerverhuur;

1.23

Huishouding
regeling van het huishouden, familieleven, huisgezin;

1.24

(Bedrijfsmatige) Kamerverhuur
de verhuur van ruimte(n) in een (deel van een) gebouw die geschikt is voor of geschikt te
maken is voor (nacht)verblijf of een onzelfstandige woonruimte, ongeacht de duur van het
verblijf en al dan niet tegen betaling;

1.25

Kelder
bouwwerk waarvan het merendeel onder de grond is gelegen;

1.26

Kelderingang
een constructie die dient voor de toegang tot een kelder;

1.27

Kelderkoekoek
een uitgebouwde constructie van beperkte omvang aan de buitenzijde van de kelderwand
die dient voor daglichttoetreding en/of ventilatie van de kelder. Als uitgebouwde bak wordt
het ook wel een lichtkolk of vossengat genoemd, een lange doorgaande koekoek ook wel een
wolfskuil;

1.28

Kunstwerk
bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele
doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis,
dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening;

1.29

Mantelzorg
het voldoen aan een tijdelijke, maar langer dan drie maanden durende behoefte aan zorg op
het fysieke, psychische en/of sociale vlak, waarbij de zorgverlening gebeurt op vrijwillige
basis en buiten organisatorisch verband. De zorgbehoevende maakt op dat moment deel uit
van het huishouden;

1.30

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

1.31

Omgevingsvergunning
een vergunning voor het uitvoeren van een project dat invloed heeft op de fysieke
leefomgeving, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo);

1.32

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden, op grond van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wabo;
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1.33

Omgevingsvergunning voor het afwijken
omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met dit plan
met toepassing van de in dit plan opgenomen regels inzake afwijking, op grond van artikel
2.1 lid 1 onder c jo. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 van de Wabo;

1.34

Omgevingsvergunning voor het bouwen
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1 lid 1
onder a van de Wabo;

1.35

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1 lid 1
onder g van de Wabo;

1.36

Ondergeschikte detailhandel:
detailhandel vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen detailhandel
hebben en waarvan de detailhandelsfunctie aantoonbaar ondergeschikt en gelieerd is aan
de hoofdfunctie, waarbij niet meer dan 20% van de totale omzet en/of niet meer dan 20%
van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum verkoopvloeroppervlak van 100 m2 ;

1.37

Overkapping/luifel/carport
een voor mensen toegankelijk overdekt bouwwerk zonder eigen wanden;

1.38

Parkeervoorzieningen
een voorziening waar men kan parkeren met de auto of de fiets;

1.39

Perceel
afgedeeld stuk land of water, kavel;

1.40

Prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
tegen betaling;

1.41

Seksinrichting
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of daarmee naar
de aard en omvang vergelijkbare activiteiten, in de vorm van seksuele handelingen worden
verricht of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder
seksinrichting wordt in ieder geval begrepen:
a.
b.
c.
d.

1.42

Straatmeubilair
a.
b.
c.
d.
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een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon;
een seksbioscoop of sekstheater;
een seksautomatenhal;
een seksclub of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met
een sekswinkel;

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals:
verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken;
telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame
(inclusief de reclame zelf);
kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een
inhoud van niet meer dan 50 m2 en een hoogte van niet meer dan 3 m, waaronder
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e.

1.43

begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en
brandkranen;
afvalinzamelsystemen;

Verbeelding
de verbeelding van het bestemmingsplan 'Bisonspoor 332' bestaande uit het bladen met het
nummer NL.IMRO.1904.BPBisonspoor332MBK-OW01 met bijbehorende verklaring, waarop
de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven;

1.44

Voorgevellijn
Een naar de weg of het openbaar gebied gekeerde bouwgrens gevormd door de denkbeeldige
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;

1.45

Voorgevel/voorkant
de naar het openbaar gebied gekeerde gevel van een hoofdgebouw of, als het een
hoofdgebouw betreft met meer dan één naar het openbaar gebied gekeerde gevel, de gevel
die architectonisch als de voornaamste gevel kan worden aangemerkt bijvoorbeeld omdat
daar de hoofdentree is gelegen;

1.46

Weg
een voor het rijverkeer en ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de
daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten,
alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeergelegenheden;

1.47

Woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden.
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Artikel 2

Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

Afstand
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot
(bouw)perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn;

2.2

Bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, (geen gebouw
zijnde), met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,
antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3

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

2.4

Goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel. Met dien verstande dat bij een lessenaarsdak het
laagste punt van het dak als goothoogte wordt aangemerkt;

2.5

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;

2.6

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
bouwwerk;

2.7

Ondergeschikte bouwonderdelen
bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden stoepen, stoeptreden,
trappen, funderingen, kelderkoekoeken, erkers, plinten, pilasters, kozijnen, gevel- en
kroonlijsten, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, luifels, balkons en
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen
en/of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,5 m bedraagt en overige ondergeschikte
bouwdelen, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 0,5 m bedraagt;

2.8

Peil
a.
b.
c.
d.
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voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
indien de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de door burgemeester en
wethouders bij aanvang van de werkzaamheden vastgestelde hoogte van het terrein;
in/boven water: het gemiddeld waterpeil;
indien de onder a tot en met c genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot
onduidelijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels
Groen
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

groen;
overhangende balkons ten behoeve van de woningen in de aangrezende bestemming
'Wonen';
park en plantsoenen;
een ontsluitingsweg ten behoeve van de ontsluiting van het woongebouw en de
parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting';

met de daarbij behorende:
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

3.2
3.2.1

water;
speelvoorzieningen;
kunstobjecten en straatmeubilair;
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
voet- en fietspaden;
overige functioneel met de bestemming 'Groen' verbonden voorzieningen.

Bouwregels
Gebouwen
Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels:
a.
b.
c.
d.
e.
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De diepte van overhangende balkons mag niet meer bedragen dan 2 m.
De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 15 m.
De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 5 m.
De bouwhoogte van nutsvoorzieningen en gemalen mag niet meer bedragen dan 3 m.
De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
bedragen dan 5 m.
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Artikel 4
4.1

Wonen
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

gestapelde woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan
huis verbonden beroepen en/of bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
met de daarbij behorende:
b.
c.
d.
e.

4.2
4.2.1

toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;
parkeervoorzieningen;
water en tuinen;
overige functioneel met de bestemming 'Wonen' verbonden voorzieningen.

Bouwregels
Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bouwregels:
a.
b.

4.2.2

gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
de bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse
van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)'.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels:
a.
b.
c.

4.3

de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
het gestelde onder a is niet van toepassing op het plaatsen van masten, palen en
soortgelijke bouwwerken;
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 m
bedragen.

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en de
stedenbouwkundige eenheid van de gebouwde omgeving nadere eisen stellen aan:
a.

b.

4.4

Specifieke gebruiksregels
a.
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de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een
behoorlijke afstemming op de visuele en functionele kwaliteit van de aangrenzende
openbare ruimte;
de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een
behoorlijke afstemming op de gebruikswaarde van belendende panden en percelen met
betrekking tot milieuhygiëne, bereikbaarheid, zichtbaarheid, uitzicht, belichting,
bezonning en privacy.

De uitoefening van aan huis verbonden beroepen en/of bedrijfsmatige activiteiten aan
huis zijn toegestaan indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. het vloeroppervlak in gebruik voor aan huis verbonden beroepen en/of
bedrijfsmatige activiteiten aan huis mag per woning niet meer dan 33% bedragen;
2. het gebruik mag geen grote verkeersaantrekkende werking hebben en nadelige
invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer, waaronder parkeren;
3. er mag geen horeca, geen seksinrichting, geen koeriers of
(personen)vervoers-bedrijf en geen detailhandel plaatsvinden;
4. het beroep of de activiteit dient alleen door de bewoner(s) te worden uitgeoefend.
5. het gebruik mag geen afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden en bouwwerken;
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b.
c.

blad 13 van 22

6. de ruimtelijke uitstraling moet passend zijn binnen de woonfunctie van de wijk.
een woning is bedoeld voor één huishouding. Kamerverhuur is niet toegestaan;
het maximum aantal wooneenheden bedraagt 75.
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Hoofdstuk 3
Artikel 5

Algemene regels
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 6
6.1

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

6.2

Overschrijding bouwgrenzen door ondergeschikte bouwonderdelen
De in het plan opgenomen regels met betrekking tot bouwgrenzen, zijn niet van toepassing
voor wat betreft overschrijdingen door:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.

6.3
6.3.1

stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen;
plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden
van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de voorgevellijn
niet meer dan 20 cm bedraagt;
reclametoestellen en draagconstructies voor reclame met niet meer dan 50 cm;
gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, galerijen en
luifels, mits zij de voorgevellijn met niet meer dan 50 cm overschrijden;
ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens
met niet meer dan 1 m overschrijden;
hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen
in geen enkele stand de voorgevellijn met meer dan 1 m overschrijden;
vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw,
voor zover deze binnen een bouwvlak worden opgericht en de voor dat gebouw
toegestane maximale hoogte met niet meer dan 5 m wordt overschreden;
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 worden
geplaatst.

Ondergrondse bouwwerken
Bouwregels
Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen op de verbeelding
aangegeven bouwvlakken en de aangrenzende gronden, waar bijbehorende bouwwerken
enkel mogen worden opgericht 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 in hoofdstuk 2 van
deze regels is bepaald dat ondergronds bouwen niet is toegestaan, mag niet ondergronds
worden gebouwd;

6.3.2

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in het bepaalde onder a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de
oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende
voorwaarden:
a.
b.
c.
d.

blad 16 van 22

de verticale diepte van kelders bedraagt maximaal 3,5 m beneden peil;
een kelder mag, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, niet minder dan 0,10 m
onder het aansluitende afgewerkte terrein zijn gelegen;
de afstand tot de perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m;
kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel, met dien
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e.

blad 17 van 22

verstande dat ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel zijn toegestaan;
ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het
bovengronds gelegen gebouw worden gerealiseerd, tellen mee in de oppervlakteregeling
voor bijgebouwen.
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Artikel 7
7.1

Algemene gebruiksregels
Parkeren
a.

b.

blad 18 van 22

In het geval van bouwen waarbij de parkeerbehoefte toeneemt, dient op eigen terrein te
worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de toename van de
parkeerbehoefte op te vangen, waarbij ten minste het aantal parkeerplaatsen wordt
gerealiseerd conform het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht dan wel
de rechtsopvolger daarvan.
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in onder a, indien:
1. aanpassing van het bouwplan om alsnog te kunnen voorzien in voldoende
parkeerruimte redelijkerwijs niet kan worden verlangd; of
2. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de
toename van de parkeerbehoefte op te vangen.
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Artikel 8
8.1

Algemene afwijkingsregels
Afwijkingen
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels
van dit bestemmingsplan voor:
a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

blad 19 van 22

het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken geen
gebouwen zijnde ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een bovengrondse
inhoud van maximaal 75 m3 en een goothoogte van maximaal 4 m;
afwijkingen van maten met niet meer dan 15%;
overschrijdingen van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover dat van
belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken, dan wel voor zover dat
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de
overschrijdingen mogen niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag niet meer
dan 15% worden vergroot;
de bouw van reclameobjecten met inbegrip van aankondigingborden, reclamemasten,
gevel- en lichtreclames en gebouwenaanduidingen met dien verstande dat de
reclameborden geen onevenredig afbreuk doen aan de ruimtelijke situatie en de
beeldkwaliteit ter plaatse;
het oprichten van masten en installaties ten behoeve van
(tele)communicatiedoeleinden tot een bouwhoogte van maximaal 40 m waarbij het
beleid gericht is op het combineren van deze voorzieningen, met bestaande of nieuw op
te richten bebouwing en op een dusdanige situering dat geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit van het plangebied;
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;
afwijking als bedoeld onder a t/m f 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;
de afwijkingsbevoegdheden mogen niet cumulatief worden gebruikt samen met
afwijkingsmogelijkheden uit de afzonderlijke bestemmingen uit Hoofdstuk 2 of ten
opzichte van een eerder verleende afwijking.
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Artikel 9
9.1

Algemene wijzigingsregels
Algemene wijziging
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen en/of
bouwvlakken te wijzigen ten behoeve van:
a.

b.

c.

blad 20 van 22

overschrijding van bestemmingsgrenzen en/of bouwvlakken, voor zover dit van belang
is voor een betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein;
overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
de overschrijdingen (zoals bedoeld onder a. en b.) mogen echter niet meer dan 3 m
bedragen en het bestemmingsvlak en/of bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden
vergroot.
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Hoofdstuk 4
Artikel 10
10.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken
a.

b.

c.

10.2

Overgangsrecht gebruik
a.
b.

c.

d.

blad 21 van 22

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden
vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet
gegaan;
het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a. een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld onder a met maximaal 10 %;
het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder
omgevingsvergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen
de overgangsbepaling van dat plan.

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde
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;
indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van
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;
het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.
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Artikel 11

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Bisonspoor 332

blad 22 van 22
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