Inpassingsplan N411 Bunnik

inpassingsplan Inpassingsplan N411 Bunnik

Inhoudsopgave

Planregels

3

Hoofdstuk 1
Artikel 1
Artikel 2

Inleidende regels
Begrippen
Wijze van meten

Hoofdstuk 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7

Bestemmingsregels
Groen
Natuur
Verkeer
Leiding
Waarde - Archeologie 3

8
8
9
11
12
14

Hoofdstuk 3
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel
Algemene gebruiksregels
Algemene afwijkingsregels

17
17
18
19

Hoofdstuk 4
Artikel 11
Artikel 12

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
Slotregel

20
20
21

2
esteld)

4
4
7

inpassingsplan "Inpassingsplan N411 Bunnik" (vastg

inpassingsplan Inpassingsplan N411 Bunnik

Planregels

inpassingsplan "Inpassingsplan N411 Bunnik" (vastgesteld)
3

inpassingsplan Inpassingsplan N411 Bunnik

Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan:

het Inpassingsplan N411 Bunnik met identificatienummer NL.IMRO.9926.IP0504N411Bunnik-VA01 van
de provincie Utrecht;
1.2

inpassingsplan:

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

archeologisch monument:

terrein dat op basis van de Monumentenwet 1988 is aangewezen als beschermd monument.
1.6

archeologisch onderzoek:

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning op grond
van de Monumentenwet 1988 beschikt.
1.7

archeologisch waardevol gebied:

gronden waar archeologische waarden aanwezig of te verwachten zijn;
1.8

archeologische waarde:

vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde, met name archeologische relicten in hun
oorspronkelijke ruimtelijke context;
1.9

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.10

bestaand:

a. bestaande bouwwerken: bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan als
ontwerp, dan wel mogen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
b. bestaand gebruik: bestaand ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan;
1.11

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.12

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.13

bijbeborend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander
bouwwerk, met een dak;
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1.14

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.15

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;
1.16

cultuurhistorische waarden:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat
gebied;
1.17

extensieve recreatie:

die vormen van openluchtrecreatie, waarbij vooral het landschap of bepaalde aspecten daarvan worden
beleefd, zoals wandelen en fietsen, waarbij relatief weinig recreanten aanwezig zijn per
oppervlakte-eenheid en die plaatsvinden in een gebied zonder recreatievoorzieningen;
1.18

fietsenopstelplaats

afgebakende ruimte ten behoeve van het tijdelijk stallen van fietsen;
1.19

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.20

landschappelijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de waarneembare verschijningsvorm van dat
gebied;
1.21

natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, geomorfologische,
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, voorkomende
in dat gebied;
1.22

nutsvoorziening:

voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals ten behoeve van de levering van elektriciteit, gas,
drinkwater en telecommunicatiediensten, alsmede ten behoeve van riolering en afvalinzameling;
1.23

peil:

a. het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de
bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte bouwterrein;
b. indien de voorgevel van een gebouw gelegen is binnen een afstand van maximaal 5 m uit de grens
van een bestemming verkeersdoeleinden, gelegen op een dijk, wordt de kruin van de dijk als peil
beschouwd;
c. indien de voorgevel van een gebouw gelegen is binnen een afstand van maximaal 5 m uit de grens
van de bestemming verkeersdoeleinden, gelegen aan de teen van de dijk, wordt de bovenkant van
de weg als peil beschouwd;
d. in alle andere gevallen, waarin aan een dijk wordt gebouwd wordt als peil beschouwd de gemiddelde
hoogte van het aanliggend afgewerkt terrein;
1.24

teeltgebonden detailhandel:

detailhandel in producten die bij het betreffende (agrarische) bedrijf zijn geteeld;
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1.25

waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede water aan- en/of afvoer, waterberging en
waterkwaliteit;
1.26

werk:

een werk, geen gebouw of bouwwerk zijnde;
1.27

zendmast:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, waarop antenne-installaties worden geplaatst.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel;
2.2

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;
2.3

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;
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' tevens voor één ontsluiting van het naastgelegen perceel;
c. ter plaatse van de aanduiding 'fietsenopstelplaats' tevens voor een fietsenopstelplaats voor
maximaal 15 fietsen
met daaraan ondergeschikte:
d.
e.
f.
g.

(fiets-)paden;
speelvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2

Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:
a. gebouwen zijn niet toegestaan;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
1. maximaal 7 m voor (vlaggen)masten;
2. maximaal 3 m voor speelvoorzieningen;
3. maximaal 1 m voor terreinafscheidingen;
4. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.3

Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' geldt dat één ontsluiting is toegestaan met een breedte van
maximaal 4,5 meter.
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Artikel 4
4.1

Natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. natuur;
b. het behoud en de ontwikkeling van ecologische verbindingszones, waaronder begrepen de
ontwikkeling van Natuur Netwerk Nederland;
c. faunapassages;
d. het behoud en de ontwikkeling van landschappelijke kwaliteiten zoals het aanwezige bodem reliëf;
e. extensieve dagrecreatie, met bijbehorende wandelpaden;
f. bij de bestemming behorende voorzieningen zoals water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
4.2

Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:
a. gebouwen zijn niet toegestaan;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van 2 meter.
4.3

Specifieke gebruiksregels

4.3.1

Voorwaardelijke verplichting

Uiterlijk 2 jaar na voltooiing van de reconstructie van de Provincialeweg N411 heeft natuurlijkontwikkeling
binnen de bestemming 'Natuur' plaatsgevonden en zijn één of meer faunapassages aangelegd conform
Bijlage 1 Inrichtingsplan N411 bij de toelichting. Deze natuur en faunapassage(s) dienen in stand te
worden gehouden.

4.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
4.4.1

Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en het verrichten van
handelingen, die de dood of ernstige beschadiging daarvan ten gevolge hebben of kunnen hebben;
b. het beplanten met houtopstanden, waaronder in ieder geval begrepen wordt het kweken en telen van
bomen, struiken en heesters;
c. het omzetten in grasland;
d. het aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee
verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
f. werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, zoals draineren, onderbemalen e.d.
g. het dempen of vergraven van waterlopen, watergangen, sloten, greppels en andere waterpartijen;
h. het aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen;
i. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, tenzij daarvoor een vergunning is vereist
krachtens de Ontgrondingenwet, en het ophogen en egaliseren van de gronden;
j. diepploegen, zijnde het extra diep – circa 0,5 m of meer – omploegen, waarbij de kruidlaag volledig
wordt omgeploegd;
k. bebossen.
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4.4.2

Uitzondering

Het in lid 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
4.4.3

Voorwaarden

De in 4.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien door deze werken of werkzaamheden,
danwel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de in 4.1 genoemde
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, danwel de mogelijkheden voor het
herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

10
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Artikel 5
5.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. stroomwegen;
b. gebiedsontsluitingswegen;
c. erftoegangswegen;
met daarbij behorende:
d.
e.
f.
g.

langzaam-verkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen, bermen en taluds, waaronder ook faunapassages worden begrepen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder duikers;
bij de bestemming behorende voorzieningen zoals nutsvoorzieningen.

5.2

Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels.
5.2.1

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. uitsluitend toegestaan zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 15 m bedragen.
5.3

Specifieke gebruiksregels

5.3.1

Voorwaardelijke verplichting

Uiterlijk 2 jaar na voltooiing van de reconstructie van de Provincialeweg N411 zijn binnen de bestemming
'Verkeer' één of meer faunapassages aangelegd conform Bijlage 1 Inrichtingsplan N411 bij de
toelichting. Deze faunapassage(s) dienen in stand te worden gehouden.
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Artikel 6
6.1

Leiding

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),
mede bestemd voor:
a. een rioolleiding;
waarbij de bestemming 'Leiding' voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemmingen.
6.2

Bouwregels

Voor bouwen gelden de volgende regels:
6.2.1

Verbod

Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Leiding' mede bestemde gronden.
6.2.2

Uitzonderingen

Het onder 6.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op bebouwing ten behoeve van de betreffende
leiding(en) met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
6.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het
verbod in lid 6.2.1voor het bouwen krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits:
a. de bouw verenigbaar is met de belangen van de betreffende leiding;
b. de leidingbeheerder omtrent het bepaalde onder a heeft geadviseerd.
6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
6.4.1

Verbod

Het is verboden om op de voor 'Leiding' aangewezen gronden de volgende werken en/of werkzaamheden
uit te voeren of te laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een 'Omgevingsvergunning voor het uitvoeren
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden':
a.
b.
c.
d.
e.

het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, of ophogen van gronden;
het aanleggen van drainage;
het beplanten met diepwortelende beplanting;
het vellen, rooien van bomen en andere houtopstanden;
het aanleggen van onder- en/of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en
de daarmee verband houdende constructies en/of installaties;
f. het permanent opslaan van goederen;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
h. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
i. het aanbrengen van gesloten verhardingen.
6.4.2

Uitzonderingen

Het in 6.4.1genoemde verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:
a. noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de gronden;
b. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding en/of onderhoud aan de leiding(en);
c. noodzakelijk zijn voor de realisering van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het
bouwen is verleend;
d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerking treding van dit plan.
6.4.3

Toetsingscriteria

De in 6.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien:
a. de werken en/of werkzaamheden nodig zijn voor de realisering of handhaving van de aan de gronden
12
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gegeven bestemming, functies of waarden;
b. de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen van de betreffende leiding en de
leidingbeheerder daarover heeft geadviseerd.
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Artikel 7
7.1

Waarde - Archeologie 3

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van gronden met een hoge archeologische
verwachting, waarbij de bestemming Waarde - Archeologie 3 voorrang heeft op de andere daar
voorkomende bestemming(en).
7.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
7.2.1

Verbod

Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor Waarde - Archeologie 3 mede bestemde
gronden.
7.2.2

Uitzonderingen

Het onder 7.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan een van de onderstaande voorwaarden
wordt voldaan:
a. bebouwing waarbij de bodem tot maximaal 0,50 meter onder het bestaande maaiveld wordt geroerd
en die kan worden gebouwd krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en);
b. bebouwing waarvan de oppervlakte niet meer dan 500 m² bedraagt en die kan worden gebouwd
krachtens de andere daar voorkomende bestemmingen;
c. de verbouwing en/of sloop- en nieuwbouw van bestaande bebouwing krachtens de andere daar
voorkomende bestemming(en), mits:
d. de bestaande fundering wordt gebruikt;
e. de bestaande oppervlakte niet wordt uitgebreid.
f. het gronden betreft waarvan kan worden aangetoond dat reeds verstoring heeft plaatsgevonden die
dieper reikt dan de te verwachten archeologische vondstlaag; bij de beoordeling hiervan dient het
bevoegd gezag advies in te winnen bij een archeologisch deskundige.
7.3

Afwijken van de bouwregels

7.3.1

Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het
verbod in 7.2.1 voor het bouwen volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen behoudenswaardige
archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden
verstoord, of;
c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden afdoende
kunnen worden beschermd middels het verbinden van voorschriften als bedoeld in 7.3.2 aan de
vergunning.
7.3.2

Beperkingen

Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning als bedoeld in 7.3.1 onder beperkingen verlenen en de
volgende voorschriften aan de vergunning verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een
archeologisch deskundige.

14
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7.3.3

Advies

Alvorens het bevoegd gezag besluit om af te wijken met een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.3.1
wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van
de vergunning archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke voorschriften aan de
vergunning moeten worden verbonden.
7.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
7.4.1

Verbod

Het is verboden om op de voor Waarde - Archeologie 3 aangewezen gronden de volgende werken en
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning
van het bevoegde gezag:
a. het ophogen en ontgraven van de bodem met meer dan 1 m;
b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het aanleggen van drainage;
c. het scheuren van grasland;
d. het aanleggen, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen,
vijvers, sloten, greppels en andere wateren;
e. het verlagen of verhogen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde waterschap;
f. het aanleggen of uitbreiden van oppervlakteverhardingen, zoals wegen, paden, banen of
parkeergelegenheden;
g. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere
leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
h. het aanbrengen van diepwortelende bomen en/of beplanting;
i. het rooien van diepwortelende bomen en/of beplanting, waarbij de stobben worden verwijderd.
7.4.2

Uitzonderingen

Het onder 7.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan één van de onderstaande voorwaarden
wordt voldaan:
a. het werken of werkzaamheden betreft waarbij de bodem tot maximaal 0,50 meter onder het
bestaande maaiveld wordt geroerd;
b. de werken of werkzaamheden een oppervlakte hebben van niet meer dan 500 m², met dien
verstande dat deze uitzonderingsbepaling niet geldt indien in de periode van 24 maanden voor de
datum van de werken of werkzaamheden deze uitzonderingsbepaling van toepassing is geweest op
aangrenzende terreinen of terreinen op een afstand van minder dan 25 meter van het terrein waar de
werken of werkzaamheden zijn voorzien;
c. de werken en of werkzaamheden het normale onderhoud en beheer betreffen;
d. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het
inpassingsplan;
e. de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
f. de werken en werkzaamheden het archeologisch onderzoek betreffen;
g. het gronden betreft waarvan kan worden aangetoond dat reeds verstoring heeft plaatsgevonden die
dieper reikt dan de te verwachten archeologische vondstlaag; bij de beoordeling hiervan kan het
bevoegd gezag advies inwinnen bij een archeologisch deskundige.
7.4.3

Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in 7.4.1 wordt slechts verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen behoudenswaardige
archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden als gevolg van
de werken of werkzaamheden niet worden verstoord, of;
c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden afdoende
kunnen worden beschermd middels het verbinden van voorschriften als bedoeld in 7.4.4aan de
vergunning.
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7.4.4

Voorwaarden

Het bevoegd gezag kan de vergunning als bedoeld in 7.4.1 onder beperkingen verlenen en de volgende
voorschriften aan de vergunning verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een
archeologisch deskundige.
7.4.5

Advies

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.4.1 wint zij
schriftelijk advies in bij een archeologisch deskundige, omtrent de vraag of door het verlenen van de
vergunning archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke voorschriften aan de
vergunning moeten worden verbonden.
7.5

Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen en de bestemming Waarde - Archeologie 3 geheel of
gedeeltelijk verwijderen, indien op basis van een nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de
archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn, of als
gronden ingevolge artikel 3 van de Monumentenwet 1988 zijn beschermd.
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Hoofdstuk 3
Artikel 8

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9
9.1

Algemene gebruiksregels

Aanvuling gebruiksverbod

Onder het gebruiken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht wordt tevens verstaan het in gebruik geven of laten gebruiken van gronden of
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.
9.2

Vormen van verboden gebruik (onbebouwd)

Als een verboden gebruik, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, wordt in ieder geval beschouwd een gebruik van gronden en/of water:
a. als opslag-, stort-, lozings- of bergplaats van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik
onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in verband
met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. als terrein voor het al dan niet voor de verkoop opslaan of opstellen van ongebruikte en/of gebruikte,
dan wel geheel of gedeeltelijk uit gebruikte onderdelen samengestelde machines, voer-, vaar- of
vliegtuigen c.q. onderdelen daarvan, die bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken
zijn, behoudens voorzover het betreft parkeren en overigens voorzover dat noodzakelijk is in verband
met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
c. als opslagplaats van hout en/of aannemersmaterialen, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond, of ten behoeve van bouw of
andere tijdelijke werkzaamheden;
d. voor het (doen) uitoefenen van straatprostitutie.
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Artikel 10
10.1

Algemene afwijkingsregels

Bevoegdheid tot het afwijken

Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van de regels van het plan, voor:
a. het oprichten van bouwwerken voor algemeen nut mits de oppervlakte van een gebouw niet meer
bedraagt dan 20 m² en de bouwhoogte van de bouwwerken niet meer zal bedragen dan 3,5 m;
b. het overschrijden van in deze regels genoemde maten en percentages, zoals goothoogte, hoogte en
oppervlakte van gebouwen en bebouwingspercentages, met niet meer dan 10%;
c. het overschrijden van de regels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met
niet meer dan 10 %;
d. beneden peil gelegen kelders alsmede erkers, balkons, galerijen, luifels, buitentrappen en
soortgelijke onderdelen, waarbij de grenzen van het bouwvlak met niet meer dan 2 m mogen worden
overschreden;
e. het in geringe mate, doch met niet meer dan 3 m afwijken van een bestemmingsgrens of van het
profiel van een weg, voorzover dit noodzakelijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende
werkelijke toestand van het terrein aan te passen;
f. geluidwerende voorzieningen.
10.2

Voorwaarden waaronder kan worden afgeweken

Er kan niet worden afgeweken als bedoeld in lid 1, indien de bouw- en gebruiksmogelijkheden van
nabijgelegen percelen in onevenredige mate worden beperkt en/of indien ter plaatse aanwezige waarden
op onevenredige wijze worden of kunnen worden aangetast.
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Hoofdstuk 4
Artikel 11
11.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

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 teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 11.1 sub a een omgevingsvergunning verlenen
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal
10%.
c. Lid 11.1 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.
11.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.2 sub a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het lid 11.2 sub 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.
d. Lid 11.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12
12.1

Slotregel

Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het Inpassingsplan N411 Bunnik.
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