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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan Transferium De Punt met identificatienummer NL.IMRO.1730.BPTransferiumDP-0301
van de gemeente Tynaarlo;
1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3

aan- of uitbouw:

een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onderscheiden kan worden en dat door zijn
ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;
1.4

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;
1.5

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.6

agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of
door middel van het houden van dieren, waaronder worden begrepen opfokbedrijven;
1.7

andere geluidgevoelige bebouwing:

ander geluidgevoelige bebouwing als bedoeld in het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart en het Besluit
geluidsbelasting grote luchtvaart;
1.8

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.9

bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal
mag worden bebouwd;
1.10

bedrijfswoning/dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een
persoon, wiens huisvesting functioneel verbonden is met de bestemming van het gebouw en/of terrein;
1.11

beeldbepalend:

een te beschermen bouwwerk of object van vroege cultuur, bewoning of nijverheid, dat niet onder de
Erfgoedwet valt of als gemeentelijk monument is aangewezen;
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1.12

beschermd dorpsgezicht:

beschermd dorpsgezicht Landgoederenreeks Eelde-Paterswolde in de zin van artikel 1, onder g, van de
Erfgoedwet, zoals door middel van aanwijzingsbesluit en bijbehorende toelichting door de ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is
aangewezen;
1.13
1.

2.

1.14

bestaand:
het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan/bestemmingsplan aanwezig
is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd
krachtens een omgevingsvergunning;
het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende
inpassingsplan/bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede
begrepen het overgangsrecht van het inpassingsplan/bestemmingsplan of de beheersverordening, of
een andere planologische toestemming;
bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.15

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.16

bijgebouw:

een op zichzelf staand gebouw dat gelet op de bestemming en door zijn ligging en/of architectonische
verschijningsvorm onderschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;
1.17

boom:

een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 0,1 m op 1,3 m
hoogte boven het maaiveld;
1.18

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;
1.19

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.20

bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke bouwhoogte liggende
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw
en de verdieping onder de kap;
1.21

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.22

bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;
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1.23

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.24

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect
met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.25

dagrecreatieve voorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën, spelen en
natuurobservatie in de vorm van bijvoorbeeld visvlonders, kano-opstappunten, speelvoorzieningen,
picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken;
1.26

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.27

gebouw:

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.28

gevel:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht,
daaronder begrepen een dak;
1.29

grondgebonden agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van open grond, waaronder
productiegerichte paardenhouderijen worden begrepen;
1.30

hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmeting, dan wel gelet op de bestemming,
als het belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen;
1.31

houtopstand:

één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een beplanting van bosplantsoen;
1.32
1.
2.

1.33

kampeermiddel:
een tent, een vouwwagen, een camper, een toercaravan of een huifkar;
enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor
zover geen bouwwerk zijnde, dat geheel of ten dele blijvend kan worden gebruikt voor een recreatief
dag- en/of nachtverblijf;
kap:

een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5 graden met het horizontale vlak;
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1.34

kunstwerk:

civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen,
met inbegrip van faunapassages, niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf;
1.35

kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico
c.q. een risicoafstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;
1.36

mestopslagplaats:

een plek voor de opslag van mest, waarbij de grond is afgedicht, zoals een foliebassin;
1.37

mestsilo:

een bouwwerk ten behoeve van de opslag van mest of digestaat;
1.38

Natuurnetwerk Nederland:

een samenhangend netwerk van gebieden, dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van
de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen;
1.39

niet-grondgebonden agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk geen gebruik wordt gemaakt van open grond;
1.40

normaal agrarisch gebruik:

het regulier gebruik, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goede
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en grondgebonden agrarisch gebruik van de gronden;
1.41

normaal onderhoud:

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik
van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;
1.42

overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en met maximaal één wand is omgeven;
1.43

paardenbak:

buitenrijbaan ten behoeve van paardrijdactiviteiten, voorzien van een zandbed en al dan niet voorzien van
een omheining;
1.44
1.
2.
3.

1.45

peil:
voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter
plaatse van die hoofdtoegang;
voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein
ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil (of een plaatselijk aan te houden
waterpeil);
recreatiewoning:

een complex van ruimten dat dient voor recreatief verblijf waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders
hebben, bestemd om gedurende een gedeelte van het jaar te worden bewoond;
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1.46

risicogevoelig bouwwerk c.q. object:

een bouwwerk c.q. object, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het regelmatig verblijf van mensen,
al dan niet gedurende een gedeelte van de dag;
1.47

seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard
plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een
erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in
combinatie met elkaar;
1.48

transferium:

overstapmogelijkheid tussen onder andere auto, fiets en openbaar vervoer met daaraan gerelateerde
voorzieningen zoals parkeervoorzieningen en bushalten;
1.49

verblijfsrecreatie:

recreatief verblijf, waarbij wordt overnacht in kampeermiddelen, recreatiewoningen, appartementen en/of
recreatieverblijven, waarbij hoofdverblijf elders wordt gehouden;
1.50

voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meerdere zijden aan een weg
grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;
1.51

waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer en waterafvoer, waterberging,
hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit, zoals duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten,
sloten, greppels en vijvers, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen;
1.52

woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. Voor zover in de regels een dakhelling is
voorgeschreven is deze niet van toepassing op dakkapellen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan de
noklijn zijn gelegen en andere ondergeschikte dakvlakken;
2.2

de 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. Voor zover in de regels een goothoogte is voorgeschreven is deze niet van
toepassing op dakkapellen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen en andere
ondergeschikte dakvlakken;
2.3

de 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 en dakkapellen;
2.4

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;
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.6

de oppervlakte van een overkapping:

tussen de buitenwerkse constructiedelen, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het
afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.7

de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel:

de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de grens van een bouwperceel.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

de uitoefening van grondgebonden agrarische bedrijven;
de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische
bedrijfsvoering in combinatie met een bestaande niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
cultuurgrond;

met daaraan ondergeschikt:
d.

e.
f.
g.

het opwekken van elektriciteit en/of de productie van bio-ethanol door middel van (co-)vergisting, met
dien verstande dat dit uitsluitend is toegestaan voor zover gebruik wordt gemaakt van eigen
geproduceerde mest en eigen en/of van derden afkomstige co-substraten worden toegevoegd, en de
opgewekte energie en/of ethanol wordt ingezet op het eigen bedrijf;
recreatief medegebruik;
behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden;
het behoud en de bescherming van mogelijke archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle
pingoruïnes;

met de daarbij behorende:
h.
i.
j.
k.

wegen en waterlopen, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen en overige infrastructurele
voorzieningen;
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
groenvoorzieningen;

met dien verstande dat:
het doel 'recreatief medegebruik' is beperkt tot de inrichting en het gebruik van dagrecreatieve
voorzieningen in de vorm van voet-, fiets- en ruiterpaden, picknickplaatsen, parkeervoorzieningen, de
inrichting van visoevers en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen.
3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a.

er mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van bestaande
gebouwen en overkappingen, waarbij de bestaande maatvoering gehandhaafd blijft.

3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende
regels:
a.
b.
c.

3.3

de bouwhoogte binnen het bouwvlak bedraagt ten hoogste 12 m, met dien verstande dat de
bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 6 m bedraagt;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste
2 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, buiten het
bouwvlak bedraagt ten hoogste 3 m.
Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting
van:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
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het landschaps- en bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;
het uitzicht van woningen;
de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
de (transparante) vormgeving van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met name afrasteringen en
omheiningen.
3.4

Afwijken van de bouwregels

3.4.1

Omgevingsvergunning

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
schuilgelegenheid
a.

lid 3.2.2, onder a, en worden toegestaan dat gebouwen, in de functie van schuilgelegenheden voor
dieren, met dien verstande dat:
1. de oppervlakte ten hoogste 25 m2 en de bouwhoogte ten hoogste 3,5 m mag bedragen;
2. de bijbehorende aaneengesloten oppervlakte cultuurgrond minimaal 20.000 m2 bedraagt;
3. gebouwen ten behoeve van schuilgelegenheden niet zijn toegestaan daar waar de gronden mede
zijn bestemd voor 'Waarde - Beekdal';

(mest)silo’s
b.

lid 3.2.2, onder b, ten behoeve van de bouw van silo's, met dien verstande dat:
1. de inhoud ten hoogste 2.500 m³ en de bouwhoogte ten hoogste 6 m (inclusief afdekking) mag
bedragen;
2. silo’s niet zijn toegestaan daar waar de gronden mede bestemd zijn voor 'Waarde - Beekdal';
3. om de silo een terreinafscheiding van ten hoogste 2 m is toegestaan.

3.4.2

Criteria

De in lid 3.4.1 bedoelde afwijkingen mogen:
geen onevenredige afbreuk doen aan de waarden die zijn omschreven in de bestemmingsomschrijving
van de aangrenzende gebiedsbestemming(en);
geen negatieve invloed hebben op het milieu, de kwaliteit van de bodem en het grond- en
oppervlaktewater;
geen negatieve invloed hebben op de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van andere gronden en
gebouwen;
geen onevenredige afbreuk doen aan de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
3.5

Specifieke gebruiksregels

3.5.1

Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt verstaan:
a.
b.
c.
d.
e.
3.6

het gebruik van gronden en bouwwerken voor het opwekken van elektriciteit door middel van
(co-)vergisting, anders dan bedoeld in lid 3.1;
het gebruik van gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde
bedrijf;
het gebruik van de gronden ten behoeve detailhandel;
het opslaan van mest en andere (agrarische) producten, anders dan bedoeld in lid 3.1 en anders dan
tijdelijke opslag (maximaal 6 maanden);
paardenbakken anders dan bestaand.
Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels ten behoeve van:
(mest)opslag
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a.

het gebruik van gronden ten behoeve van mestopslag door middel van een plaat of de opslag van
agrarische producten, indien de opslag noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering, met dien
verstande dat:
1. solitaire opslag zoveel mogelijk wordt voorkomen doordat aansluiting wordt gezocht bij reeds
bestaande (mest)opslag in de omgeving;
2. in het geval het niet of slechts beperkt mogelijk is aan te sluiten bij bestaande bebouwing of
opgaande beplanting dient de opslag landschappelijk te worden ingepast, eventueel door
toepassing van aarden wallen;
3. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie (waaronder
geurhinder), de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
4. in geval van opslag van mest voldoende bodembeschermende voorzieningen worden getroffen in
de vorm van een vloeistofkerende vloer met opstaande randen;
5. de hoogte van de opslag maximaal 2 m mag bedragen;
6. de inhoud van de opslag niet meer bedraagt dan 2.500 m3 ;
7. deze afwijking niet wordt toegepast daar waar de gronden mede zijn bestemd als 'Waarde Beekdal'.

3.7
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

b.

c.

3.8

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden en dagrecreatieve
voorzieningen zoals picknickplaatsen en parkeervoorzieningen;
2. het verwijderen van kleinschalige natuurelementen zoals bos, houtwal, bossingel, bomenlaan en
bomenrij, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel uitmakend van een grondgebonden agrarische
teelt.
Het sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
4. in het kader van het 'Compensatie- en inpassingsplan Baanverlenging', DHV (maart 2010,
registratienummer IS-NN20100217)';
5. nodig zijn ter uitvoering van het 'Landschapsontwerp', dat is opgenomen als Bijlage 1.
De onder sub a, onder 1 en 2 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden.
Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, indien de wijziging geen negatieve invloed heeft op de ontwikkelingsen/of gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen, het plan wijzigen in die zin dat:
a.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Natuur', met dien verstande dat:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van Artikel 4 van overeenkomstige
toepassing zijn;
2. de wijziging uitsluitend mag worden toegepast in gebieden die in het provinciale beleid zijn
opgenomen als behorend tot het Natuurnetwerk Nederland, niet zijnde beheergebieden, dan wel
als ecologische verbindingszones;
3. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder mag worden toegepast dan nadat de betreffende gronden in
zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven en aangewezen.
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Artikel 4
4.1

Natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke en aardkundige
waarden;
bos, bebossing en bosbouw;
recreatief medegebruik;
het behoud en de bescherming van mogelijke archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle
pingoruïnes;

met de daarbij behorende:
e.
f.
g.

terreinen, parkeervoorzieningen, water en watergangen, bruggen, straten en paden;
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen.

Het behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden wordt nagestreefd.
Het doel recreatief medegebruik is beperkt tot de inrichting en het gebruik van dagrecreatieve
voorzieningen in de vorm van voet-, fiets- en ruiterpaden en picknickplaatsen en daarmee gelijk te stellen
voorzieningen.
4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a.

er mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van bestaande
gebouwen en overkappingen, waarbij de bestaande maatvoering gehandhaafd blijft.

4.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, geldt dat de
bouwhoogte niet meer bedraagt dan 2 m.
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Artikel 5
5.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

wegen, straten en hierbij behorende bermen;
voet- en fietspaden;
bruggen en andere kunstwerken;

met de daarbij behorende:
d.
e.
f.
g.

parkeervoorzieningen, water en watergangen en overige infrastructurele voorzieningen;
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
groenvoorzieningen.

Het aantal rijstroken van de in de bestemming begrepen wegen mag ten hoogste het bestaande aantal
bedragen.
De inrichting van de wegen, straten, voet- en fietspaden is hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van
verkeer.
5.2

Bouwregels

5.2.1

Gebouwen

Met uitzondering van abri’s mogen op of in deze gronden geen gebouwen worden gebouwd.
5.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 12 m bedragen;
de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks voor de
geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 10 m bedragen.
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Artikel 6
6.1

Verkeer - Transferium

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Transferium' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

transferium, met een parkeercapaciteit van maximaal 200 parkeerplaatsen voor auto's;
wegen, straten en hierbij behorende bermen;
voet- en fietspaden;

met de daarbij behorende:
d.
e.
f.

groenvoorzieningen, water en watergangen en overige infrastructurele voorzieningen;
openbare nutsvoorzieningen;
gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde.

6.2

Bouwregels

6.2.1

Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel:
a.

er zijn uitsluitend bouwwerken ten behoeve van een transferium toegestaan.

6.2.2

Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

de gebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan 6 m;
de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen bedraagt niet meer dan 250 m2 ;
de gezamenlijke oppervlakte van overkappingen bedraagt niet meer dan 500 m2 .

6.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

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

6.3

de hoogte van palen en masten bedraagt niet meer dan 12 m;
de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks voor de
geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, bedraagt niet meer dan 10 m.
Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, indien de wijziging geen negatieve invloed heeft op de ontwikkelingsen/of gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen, het plan wijzigen in die zin dat:
a.

artikel 6.1, sub a, wordt gewijzigd in die zin dat er maximaal 500 parkeerplaatsen zijn toegestaan, mits
bij het wijzigingsplan een landschappelijk inpassingsplan wordt overlegd.
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Artikel 7
7.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

water.

In de bestemming zijn tevens kunstwerken (bruggen,
onderhoudspaden en groenvoorzieningen begrepen.

duikers

en

dergelijke),

oeverstroken,

In de bestemming zijn geen ligplaatsen voor woon- en werkschepen begrepen, anders dan bestaand.
7.2

Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:
a.

op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
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Artikel 8
8.1

Leiding - Gas

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende bestemming(en),
mede bestemd voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de bestaande ondergrondse leiding voor
het transport van gas met de daarbij behorende belemmeringenstrook.
8.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
b.

8.3

op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met inachtneming van
de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels uitsluitend worden gebouwd, indien het
bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken,
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt
gemaakt van de bestaande fundering.
Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken
leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant.
Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden
toegelaten.
8.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:
a.
b.

het permanent opslaan van goederen;
het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object.

8.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

b.

c.

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
2. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
3. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
5. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
6. het permanent opslaan van goederen.
Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:
1. het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de
functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
2. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten vormen;
3. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
5. nodig zijn ter uitvoering van het 'Landschapsontwerp', dat is opgenomen als Bijlage 1.
De onder a genoemde vergunning kan niet eerder worden verleend dan nadat de leidingbeheerder
schriftelijk advies heeft uitgebracht, dan wel nadat de leidingbeheerder in de gelegenheid is gesteld
advies uit te brengen, maar daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
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Artikel 9
9.1

Leiding - Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de bestaande
ondergrondse leiding voor het transport van water met de daarbij behorende belemmeringenstrook.
9.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
b.

9.3

op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met inachtneming van
de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels uitsluitend worden gebouwd, indien het
bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken,
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt
gemaakt van de bestaande fundering.
Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken
leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant.
Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden
toegelaten.
9.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:
a.
b.

het permanent opslaan van goederen;
het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object.

9.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

b.

c.

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
2. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
3. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
5. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
6. het permanent opslaan van goederen.
Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:
1. het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de
functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
2. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten vormen;
3. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
5. nodig zijn ter uitvoering van het 'Landschapsontwerp', dat is opgenomen als Bijlage 1.
De onder a genoemde vergunning kan niet eerder worden verleend dan nadat de leidingbeheerder
schriftelijk advies heeft uitgebracht, dan wel nadat de leidingbeheerder in de gelegenheid is gesteld
advies uit te brengen, maar daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
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Artikel 10
10.1

Waarde - Archeologie 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden in de
bodem.
10.2

Bouwregels

Voor het oprichten van bebouwing geldt dat op of in deze gronden geen gebouwen en andere bouwwerken
mogen worden gebouwd.
10.3

Afwijken van de bouwregels

10.3.1

Afwijken

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.2 voor het oprichten van een
gebouw of ander bouwwerk, waarbij aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarden kunnen
worden verbonden:
a.
b.
c.

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden; of
de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd
Programma van Eisen; of
de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein
van de archeologische monumentenzorg, op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd
Programma van Eisen.

10.3.2

Afwegingskader

De in lid 10.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, indien de aanvrager een
onderzoek heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld, met dien verstande dat:
het overleggen van een onderzoek niet nodig is als naar het oordeel van het bevoegd gezag de
archeologische waarde van het terrein op basis van andere beschikbare informatie voldoende is
vastgesteld;
er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
het straat- en bebouwingsbeeld;
de archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden;
de milieusituatie;
externe veiligheid;
de verkeerssituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.4

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen
van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden. De nadere eisen zijn er op gericht de
archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.
10.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere werken of
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
1. grondwerkzaamheden waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en
ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers
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en andere wateren en het aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen;
bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden
waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
3. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
4. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om planten waarvan zeker is
dat bij de oogst van de plant, dan wel het verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper dan
0,3 m onder het maaiveld zal worden geroerd;
5. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
Het onder a opgenomen verbod geldt niet:
1. voor het uitvoeren van bodemkerende werkzaamheden tot maximaal 0,3 m onder het maaiveld op
percelen met de bestemming 'Agrarisch';
2. voor het uitvoeren van niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een
verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 0,4 m onder het maaiveld;
3. ingeval op grond van artikel 9.1, eerste lid, sub a van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 11
van de Monumentenwet 1988, een vergunning nodig is dan wel overige bepalingen van de
Erfgoedwet van toepassing zijn;
4. voor werken en werkzaamheden die plaatsvinden in relatie tot archeologisch onderzoek,
uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
5. voor werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het
van kracht worden van dit plan;
6. voor werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
omgevingsvergunning;
7. nodig zijn ter uitvoering van het 'Landschapsontwerp', dat is opgenomen als Bijlage 1.
Voor de onder a genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:
1. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de aanvrager een onderzoek heeft
overlegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, in voldoende mate is vastgesteld, met dien verstande dat:
het overleggen van een onderzoek niet nodig is als naar het oordeel van het bevoegd gezag de
archeologische waarde van het terrein op basis van andere beschikbare informatie voldoende
is vastgesteld;
2. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover uit een onderzoek dat de aanvrager bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld sub a moet overleggen blijkt dat:
de voorgenomen bodemingrepen, dan wel de directe of indirect gevolgen van deze
bodemingrepen niet zullen leiden tot een verstoring van archeologische resten; of
de archeologische resten niet onevenredig worden verstoord gezien de te verrichten werken
en werkzaamheden, waarbij het archeologische belang voldoende is gewaarborgd.
Overeenkomstig het in artikel 2.22, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
bepaalde kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen; of
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van
Eisen.
2.

b.

c.

d.
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Artikel 11
11.1

Waarde - Archeologie 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van archeologische
waarden in de bodem.
11.2

Bouwregels

11.2.1

Algemeen

Voor het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a.

b.

bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 100
m2 en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,3 m onder het maaiveld moet de aanvrager een
onderzoek overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag
betrekking heeft voldoende is vastgesteld;
1. als uit het onder a genoemde onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door
het oprichten van het vergunde bouwwerk worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of
meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering
van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden,
zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of
andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of
de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten
begeleiden door een archeologisch deskundige; en/of
het overleggen van een onderzoek is niet nodig als de archeologische waarde van de gronden in
andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, voldoende is
vastgesteld. Het in 11.2.1, onder b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

11.2.2

Uitzondering bouwregels

Het bepaalde onder 11.2.1, onder a geldt niet als:
a.
b.
c.
11.3

op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische
waarden (meer) aanwezig zijn; of
het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet
wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of
gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.
Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen
van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, als uit archeologisch onderzoek blijkt dat ter
plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De
nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te
behouden.
11.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere werken of
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
1. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld waartoe worden gerekend
diepploegen, mengwoelen, egaliseren van natuurlijk reliëf, ontginnen en het aanleggen of
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vergraven van sloten;
bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden
waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
3. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
4. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om planten waarvan zeker is
dat bij de oogst van de plant, dan wel het verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper dan
0,3 m onder het maaiveld zal worden geroerd;
5. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
Het onder a opgenomen verbod geldt niet:
1. voor werken en werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,3 m onder het bestaande maaiveld;
2. voor werken en werkzaamheden waarbij het totaal aan nieuwe bodemverstoringen niet groter is
dan 100 m2 ;
3. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip
van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen
binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
4. voor het uitvoeren van niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een
verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 0,4 m onder het maaiveld;
5. ingeval op grond van artikel 9.1, eerste lid, sub a van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 11
van de Monumentenwet 1988, een vergunning nodig is dan wel overige bepalingen van de
Erfgoedwet van toepassing zijn;
6. voor werkzaamheden die plaatsvinden in relatie tot archeologisch onderzoek, uitgevoerd op basis
van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
7. voor werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het
van kracht worden van dit plan;
8. voor werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
omgevingsvergunning;
9. nodig zijn ter uitvoering van het 'Landschapsontwerp', dat is opgenomen als Bijlage 1.
Voor de onder a genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:
1. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet
onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een onderzoek dat de aanvrager bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld sub a moet overleggen. In het onderzoek
moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar
het oordeel van het bevoegd gezag voldoende zijn vastgesteld. Als het onderzoek daarvoor
aanleiding geeft, moet op advies van de erkend archeoloog zo nodig een opgraving plaatsvinden;
2. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.
Overeenkomstig het in artikel 2.22, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
bepaalde kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen; of
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van
Eisen.
2.

b.

c.

d.
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Artikel 12
12.1

Waarde - Archeologische verwachting 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten
archeologische waarden in de bodem.
12.2

Bouwregels

12.2.1

Algemeen

Voor het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a.

b.

c.

bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan
1.000 m2 en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,3 m onder het maaiveld moet de aanvrager een
onderzoek overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag
betrekking heeft voldoende is vastgesteld;
als uit het onder a genoemde onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
oprichten van het vergunde bouwwerk worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van
de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals
alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere
voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen; of
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten
begeleiden door een archeologisch deskundige; en/of
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te
brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;
het overleggen van een onderzoek is niet nodig als de archeologische waarde van de gronden in
andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, voldoende is
vastgesteld. Het onder b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

12.2.2

Uitzondering bouwregels

Het bepaalde onder 12.2.1, onder a geldt niet als:
a.
b.
12.3

op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische
waarden (meer) aanwezig zijn; of
gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.
Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen
van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, als uit archeologisch onderzoek blijkt dat ter
plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De
nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te
behouden.
12.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere werken of
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
1. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan
1.000 m2 , waartoe worden gerekend diepploegen, mengwoelen, egaliseren van natuurlijk reliëf,
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b.

c.

d.

ontginnen, aanleggen of vergraven van sloten, het aanleggen of rooien van bos of boomgaard,
waarbij stobben worden verwijderd;
2. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden
waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
3. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om planten waar bij de oogst
van de plant dan wel het verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper dan 0,3 m onder het
maaiveld leggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
Het onder 12.4, sub a opgenomen verbod geldt niet:
1. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip
van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen
binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
2. het aanleggen van kabels en leidingen in sleuven van maximaal 0,5 m breed en 0,6 m onder
maaiveld;
3. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande
fundering van een bestaand bouwwerk;
4. voor het uitvoeren van niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een
verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 0,4 m onder het maaiveld;
5. het aanbrengen van drainage;
6. ingeval op grond van artikel 9.1, eerste lid, sub a van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 11
van de Monumentenwet 1988, een vergunning nodig is dan wel overige bepalingen van de
Erfgoedwet van toepassing zijn;
7. voor werkzaamheden die plaatsvinden in relatie tot archeologisch onderzoek, uitgevoerd op basis
van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
8. voor werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het
van kracht worden van dit plan;
9. voor werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
omgevingsvergunning;
10. nodig zijn ter uitvoering van het 'Landschapsontwerp', dat is opgenomen als Bijlage 1.
Voor de onder a genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:
1. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet
onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een onderzoek dat de aanvrager bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld sub a moet overleggen. In het onderzoek
moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar
het oordeel van het bevoegd gezag voldoende zijn vastgesteld. Als het onderzoek daarvoor
aanleiding geeft, moet op advies van de erkend archeoloog zo nodig een opgraving plaatsvinden;
2. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.
Overeenkomstig het in artikel 2.22, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
bepaalde kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of
2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen; of
3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van
Eisen.
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Artikel 13
13.1

Waarde - Beekdal

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beekdal' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische
waarden van het beekdal.
Hieronder worden het behoud, herstel en ontwikkeling van de volgende essentiële ruimtelijke kenmerken
begrepen:
grote mate van kleinschaligheid;
vrij meanderende beken;
samenhangend complex van essen, bossen, heiden en moderne ontginningen.
13.2

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt verstaan het gebruik van de gronden ten behoeve
van bosbouw, houtteelt of andere meerjarige opgaande teeltvormen.
13.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

b.

c.
d.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen;
2. het graven en dempen van sloten en andere watergangen, het vergroten of verkleinen van het
doorstromingsprofiel, het aanbrengen of verwijderen van kunstwerken, zoals dammen en stuwen;
3. het aanbrengen van opgaande beplanting;
4. ophogen, ontgronden, egaliseren en diepploegen;
5. het wijzigen van het greppelsysteem en het aanbrengen van drainage;
6. het verharden van wegen en paden;
7. het verharden of verwijderen van onverharde wegen.
Het sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
4. nodig zijn ter uitvoering van het 'Landschapsontwerp', dat is opgenomen als Bijlage 1.
Voor zover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in
één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.
De sub a bedoelde vergunning mag geen onevenredige afbreuk doen aan de in lid 13.1 omschreven
waarden.
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Artikel 14
14.1

Waarde - Cultuurhistorie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor behoud van cultuurhistorische groenstructuren.
14.2

Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingen geldt dat binnen deze bestemming geen
bouwwerken mogen worden gebouwd.
14.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

b.

c.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen van kabels, leidingen, drainage en verhardingen, het wijzigen van het
bodemprofiel en/of de grondwaterstand, het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 0,3
m, het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het inbrengen van andere voorwerpen in de grond.
Het sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud en/of het normale gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
4. nodig zijn ter uitvoering van het 'Landschapsontwerp', dat is opgenomen als Bijlage 1.
De sub a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de cultuurhistorische waarde van
de groenstructuur niet langer aanwezig is en deze niet zonder ingrijpende maatregelen kan worden
hersteld, of de waarde in redelijkheid niet meer is te handhaven, of de groenstructuur zich in een
zodanige staat bevindt, dat de veiligheid van gebruikers van het omliggende terrein in gevaar wordt
gebracht.
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Hoofdstuk 3
Artikel 15

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 16

Algemene bouwregels

In afwijking van het gestelde in de bestemmingsregels:
a.

zijn bestaande ooievaarspalen toegestaan, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer bedraagt
dan de bestaande bouwhoogte.
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Artikel 17
17.1

Algemene gebruiksregels

Toegestaan gebruik

Het gebruik van de gronden en bebouwing in overeenstemming met de daar voorkomende
bestemming(en) is uitsluitend toegestaan indien de landschappelijke inpassing overeenkomstig Bijlage 1
('Landschapsontwerp') is gerealiseerd en kwantitatief en kwalitatief in stand gehouden wordt.
Indien toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid genoemd in lid 6.3 geldt het aangepaste
inpassingsplan.
17.2

Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen,
waaronder in elk geval wordt begrepen:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

het gebruik van gronden als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken
voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover deze opslag geschiedt in het kader van het
normale onderhoud en behoudens de gronden waar dit overeenkomstig dit plan is toegestaan;
het gebruik van de gronden en bouwwerken voor overige verblijfsrecreatie, anders dan bestaand;
het gebruik of laten gebruiken van gronden en/of gebouwen voor een seksinrichting;
het storten van puin en/of afvalstoffen;
het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning;
het asfalteren van klinkerwegen en het verleggen en verharden van zandwegen.
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Artikel 18
18.1

Algemene aanduidingsregels

Geluidszone - 35 ke

In afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels mogen ter plaatse van de aanduiding
'Geluidszone - 35 ke' woningen en andere geluidgevoelige gebouwen, alsmede woonwagenstandplaatsen
in de zin van het in bijlage 1 opgenomen Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart alleen worden opgericht,
indien wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 6 van genoemd besluit.
18.2

Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

18.2.1

Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt voor het bouwen van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, dat ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' tevens
ten behoeve van:
a.
b.
c.
d.

de drinkwaterwinning;
de drinkwaterproductie;
de drinkwaterdistributie;
de bescherming van de grondwaterkwaliteit;

mag worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 2 m mag bedragen.
18.2.2

Afstemming

Voor deze gebieden is de provinciale Omgevingsverordening van toepassing. De verordening bevat regels
ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in bij de verordening
aangewezen gebieden.
18.3

Luchtvaartverkeerzone - 3

De hoogte van gebouwen en bouwwerken, inclusief ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,
antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, en beplanting op gronden die zijn
aangeduid als 'Luchtvaartverkeerzone - 3' bedraagt maximaal 30 m.
18.4

Luchtvaartverkeerzone - 4

De hoogte van gebouwen en bouwwerken, inclusief ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,
antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, en beplanting op gronden die zijn
aangeduid als 'Luchtvaartverkeerzone - 4' bedraagt maximaal 40 m.
18.5

Luchtvaartverkeerzone - cns-apparatuur 2

18.5.1

Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - cns-apparatuur 2' zijn, naast de voor
die gronden aangewezen bestemming(en), mede aangeduid voor het tegengaan van verstoring van de
Communicatie-, Navigatie- en Surveillance-infrastructuur (CNS) van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
of diens rechtsopvolger.
18.5.2

Bouwregels

In afwijking van de bouwregels bij de onderliggende bestemmingen geldt ter plaatse van de aanduiding
'Luchtvaartverkeerzone - cns-apparatuur 2' dat wanneer de bouwhoogte van bouwwerken, de in de
toetsingsvlakken weergegeven oplopende bouwhoogtes in de kaarten in Bijlage 2 overschrijdt, het
bouwwerk uitsluitend mag worden gebouwd wanneer uit een daaromtrent verstrekt advies van LVNL of
diens rechtsopvolger blijkt dat de CNS-apparatuur niet op onaanvaardbare wijze wordt verstoord. De
geldende toetsingshoogte dient tussen de in de kaarten in Bijlage 2 aangegeven contourlijnen door lineaire
interpolatie te worden bepaald.
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Artikel 19

Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de milieusituatie;
worden afgeweken van het bepaalde in het plan:
a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.
j.

en worden toegestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in
geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding
geven;
en worden toegestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden indien een
meetverschil daartoe aanleiding geeft;
voor zover het de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages betreft, tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages, voor zover dit gelet op het gebruik en/of de
constructie noodzakelijk is in die zin dat er sprake is van woningverbetering, voldaan wordt aan het
Bouwbesluit, dan wel uitvoeringsfouten bij nieuwbouw worden hersteld;
voor de bouw van zendmasten, met dien verstande dat:
een landschappelijk verantwoorde inpassing is gewaarborgd;
gestreefd wordt naar plaatsing in de directe omgeving van hoge gebouwen en bouwwerken op
bedrijventerreinen en/of langs infrastructuurlijnen;
de afwijkingsmogelijkheid niet van toepassing is in de bestemming 'Natuur' en daar waar de
gronden mede bestemd zijn als 'Waarde - Beekdal';
deze afwijkingsmogelijkheid niet van toepassing is in de directe nabijheid van de van rijkswege
beschermde monumentale bebouwing en dorpsgezichten;
de bouwhoogte niet meer dan 40 m bedraagt;
geen verstoring mag optreden van de goede werking van de Communicatie-, Navigatie- en
Surveillance-infrastructuur (CNS). Hiertoe kan advies worden gevraagd aan de
Luchtverkeersleiding Nederland of diens rechtsopvolger;
voor de bouw van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van openbaar nut zoals gemalen,
transformatorstations, telefooncellen, wachthuisjes en dergelijke, tot een maximum inhoud van 200 m³
en een maximum bouwhoogte van 3 m, mits deze op zorgvuldige wijze landschappelijk worden
ingepast;
voor het bouwen van beheergebouwen ten behoeve van het beheer van bos, natuur en landschap, met
dien verstande dat:
per 250 ha te beheren object slechts één gebouw is toegestaan;
er dient te worden gebouwd in één bouwlaag met kap;
de inhoud ten hoogste 150 m³ mag bedragen;
de goot- en bouwhoogte respectievelijk 3 m en 5 m mogen bedragen;
onder het begrip beheergebouw bedrijfswoningen niet zijn begrepen;
ten behoeve van de bouw van ooievaarspalen waarvan de bouwhoogte maximaal 10 m mag bedragen;
voor het gebruik van gronden ten behoeve van het opwekken van zonne-energie, met dien verstande
dat:
zonnepanelen zijn toegestaan tot een bouwhoogte van 2,5 m en met een grondoppervlakte
van maximaal 2.000 m2 ;
zonnepanelen niet zijn toegestaan daar waar de gronden bestemd zijn als 'Natuur' en/of
'Waarde - Beekdal';
de zonnepanelen op een goede wijze landschappelijk wordt ingepast;
voor het asfalteren van klinkerwegen en het verleggen en verharden van zandwegen, mits geen
onevenredige afbreuk plaatsvindt van de cultuurhistorische waarden;
voor het bouwen van hogere erf- en terreinafscheidingen.
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Artikel 20

Verwezenlijking in de naaste toekomst

De gronden met de aanduiding 'wetgevingzone - verwezenlijking in de naaste toekomst' (kadastraal bekend
gemeente Eelde, sectie C, nummers 2753, 2663 en 2665 en gemeente Vries, sectie V, nummer 1200)
worden in de naaste toekomst voor de verwezenlijking nodig geacht, zulks overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening.

51

bestemmingsplan Transferium De Punt

52

bestemmingsplan Transferium De Punt

Hoofdstuk 4
Artikel 21
21.1
a.

b.
c.

21.2
a.
b.

c.

d.

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken
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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
Het eerste lid 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.
Overgangsrecht gebruik
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 eerste lid, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.
Het eerste lid 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 22

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Transferium De Punt'.
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