BESTEMMINGSPLAN
WELKOOP GELDERMALSEN
vastgesteld
Februari 2021
ruimte voor ideeën

Welkoop
Geldermalsen

Inhoudsopgave
Regels

3

Hoofdstuk 1
Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
Artikel 2 Wijze van meten

5
5
10

Hoofdstuk 2
Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijventerrein
Artikel 4 Detailhandel - Perifeer
Artikel 5 Groen
Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Artikel 7 Waarde - Archeologie 2
Artikel 8 Waterstaat - Waterbergingsgebied

11
11
13
15
16
17
19

Hoofdstuk 3
Algemene regels
Artikel 9 Anti-dubbeltelregel
Artikel 10 Algemene gebruiksregels
Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
Artikel 12 Overige regels

21
21
22
23
24

Hoofdstuk 4
Overgangs- en slotregels
Artikel 13 Overgangsrecht
Artikel 14 Slotregel

25
25
26

(vastgesteld) Welkoop Geldermalsen
NL.IMRO.1960.GDMRijksstrweg41A-VSG1

2 - 26

Regels

(vastgesteld) Welkoop Geldermalsen
NL.IMRO.1960.GDMRijksstrweg41A-VSG1

3 - 26

(vastgesteld) Welkoop Geldermalsen
NL.IMRO.1960.GDMRijksstrweg41A-VSG1

4 - 26

Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan "Welkoop Geldermalsen" met identificatienummer NL.IMRO.1960.GDMRijksstrweg41A-VSG1 van
de gemeente West Betuwe;

1.2

bestemmingsplan:

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

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

afhankelijke woonruimte:

een (gedeelte van een) bijgebouw dat dient voor de huisvesting van een gedeelte van een huishouden uit een oogpunt
van mantelzorg;

1.6

archeologische waarden:

de aan een gebied toegekende archeologische waarde, archeologische monumenten en/of archeologische verwachting
in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid
of activiteiten uit het verleden;

1.7

bebouwing:

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

1.8

bedrijf:

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen van goederen, alsmede
verhuur, opslag en distributie van goederen;

1.9

bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon,
wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.10

bedrijfsvloeroppervlakte:

de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten;

1.11

beperkt kwetsbaar object:

objecten die op grond van artikel 1 sub b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden aangemerkt als beperkt
kwetsbare objecten;
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1.12

bestaand gebruik:

het op het tijdstip van het in werking treden van het plan bestaande gebruik;

1.13

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.14

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15

bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.16

bevi-inrichtingen:

Objecten welke op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen als beperkt kwetsbaar en kwetsbaar objecten zijn
aangemerkt;

1.17

bijgebouw:

een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel
gelegen hoofdgebouw;

1.18

buitenverkoop:

het buiten te koop aanbieden van goederen welke gerelateerd zijn aan het tuincentrum;

1.19

bouwen:

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

1.20

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

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;

1.23

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee 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 hetzij indirect met de grond
is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
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1.25

brutovloeroppervlakte:

de totale horizontale vloeroppervlakte van bedrijfsruimten, met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en
overige dienstruimten;

1.26

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

een onafhankelijke welstandcommissie, welke adviseert over de welstands- en monumentenaspecten van de aanvragen
voor een omgevingsvergunning;

1.27

consumentenvuurwerk:

vuurwerk voor particulier gebruik;

1.28

dag, avond, nachtperiode:

dagperiode: 06:00 uur - 19:00 uur;
avondperiode: 19:00 uur - 22:00 uur;
nachtperiode: 22:00 uur - 06:00 uur;

1.29

deskundige:

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen
aangaande een specifiek aspect van de ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld een archeologisch deskundige,
landschapsdeskundige, milieudeskundige en natuurdeskundige;

1.30

detailhandel:

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

1.31

dienstruimte:

niet voor het publiek toegankelijke ruimtes, zoals kantine, opslagruimte bij een bedrijf of ondergeschikt kantoor;

1.32

gebouw:

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

1.33

gevoelige gebouwen:

woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere
geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

1.34

Gids Ruimtelijke Kwaliteit

de gids welke een toetsingskader vormt voor bouwplannen;

1.35

hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming als het
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.36

kwetsbare objecten:

objecten die op grond van artikel 1 sub l van het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden aangemerkt als kwetsbare
objecten;
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1.37

nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes,
duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse)
afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie;

1.38

ondergeschikte horeca:

gelegenheid waarbij het doel van de onderneming niet primair gericht is op horeca-activiteiten, maar ter ondersteuning
en ondergeschikt aan de hoofdactiviteit en waarvan de openingstijden van de horeca-activiteit zijn aangepast aan de
openingstijden van de hoofdactiviteit;

1.39

opslag:

het opslaan of opgeslagen houden van voorwerpen, stoffen of producten en andere materialen op de onbebouwde
gronden van (bedrijfs)percelen, daaronder mede begrepen de uitstalling ten verkoop, verhuur, en dergelijke;

1.40

overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak;

1.41
a.
b.

peil:

voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse
van de hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van afgewerkte maaiveld ter plaatse van het te bouwen bouwwerk.

1.42

perceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegestaan;

1.43

perifere detailhandel:

detailhandel in producten die qua aard of omvang van het aangeboden product niet passend wordt geacht binnen het
reguliere winkelgebied;

1.44

seksinrichting:

het bedrijfsmatig - of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid bieden tot het ter plaatse, in
een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen;

1.45

tuincentrum:

Een bedrijf dat binnen een ruimte of op een terrein, al dan niet overdekt, planten en een volledig assortiment aan
tuinartikelen en producten voor de dier uit voorraad aan particulieren aanbiedt alsmede daarmee rechtstreeks
samenhangende artikelen en/of diensten. Tuinartikelen zijn artikelen die dienen voor de aanleg, de inrichting en het
onderhoud van en het verblijf in tuinen. Onder volledig assortiment wordt begrepen:
basisassortiment: direct voor de aanleg, inrichting en onderhoud van tuinen benodigde artikelen;
randassortiment: indirect voor de aanleg, inrichting en onderhoud van huis en tuin en benodigde artikelen, alsmede
dieren, dierenbenodigdheden en -voeding, decoratie en woonaccessoires binnenshuis, dierenservice (trim
mogelijkheid, medische- en preventieve zorg, advies), tuin- en waxkleding, buitenspeelgoed, (buiten)koken en
accessoires, streekproducten als appels, peren, honing ed.
gelegenheidsassortiment: artikelen ten behoeve van bepaalde festiviteiten, zoals bijvoorbeeld Pasen, Kerstmis en
Nieuwjaar (vuurwerk);
artikelen die niet direct tot het specifieke assortiment van de betreffende branche of soort winkel behoren tot een
maximum van 25 m²;
verhuur van kleine, geen geluidsoverlast veroorzakende machines, gereedschappen en aanhangers, het
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aanbieden van activiteiten op het gebied van tuinarchitectuur en tuinlease.

1.46

voorgevel:

de gevel waarin zich de hoofdingang van het hoofdgebouw bevindt;

1.47

voorgevellijn:

de denkbeeldige lijn die direct langs de voorgevel van een gebouw en in het verlengde daarvan, over de gehele
breedte van het bouwperceel, getrokken kan worden;

1.48

wadi:

een bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met hemelwater;

1.49

wgh-inrichtingen:

objecten welke op grond van de Wet geluidhinder als geluidsgevoelige objecten worden aangemerkt;
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

Algemeen

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1.1
de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens:
het dichtst bijgelegen punt van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens.
2.1.2
de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.1.3
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.
2.1.4
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.
2.1.5
de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen.
2.1.6
de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.2

Ondergeschikte bouwdelen

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons, dakkapellen en overstekende daken buiten beschouwing gelaten,
mits de overschrijding van de bestemmingsgrens en/of de lengte van het overstek ten opzichte van de buitenwerkse
gevelvlakken niet meer dan 0,75 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Bedrijventerrein

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 2 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten';
b. groenvoorzieningen;
c. nutsvoorzieningen;
d. parkeerplaatsen;
e. ontsluitingsweg;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2

Bouwregels

3.2.1
Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen binnen het bestemmingsvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 9 m;
c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 6 m;
d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 60% van het bestemmingsvlak;
e. de afstand van gebouwen ten opzichte van de bestemmingsgrenzen bedraagt ten minste 5 m;
f. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrenzen bedraagt ten minste 5 m;
g. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge afstand van ten minste
5 m.
3.2.2
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
c. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 8 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

3.3

Specifieke gebruiksregels

3.3.1
Strijdig gebruik
Met betrekking tot het strijdig gebruik van de onder 3.1 gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:
a. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
b. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
c. verkoop van motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
d. detailhandel is niet toegestaan;
e. activiteiten uit kolom 1 van de bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de
gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
f. verkoop en opslag van consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
g. buitenopslag van goederen is niet toegestaan.

3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1
Omgevingsvergunning andere bedrijfsactiviteiten
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1
sub a voor het toestaan van bedrijven:
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a.

welke niet voorkomen in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten', met inachtneming van de volgende bepalingen:
1. de aard, uitstraling, milieubelasting en ruimtelijke impact van de onder a. genoemde bedrijven vergelijkbaar is
met de met de op grond van de bepalingen in 3.1 sub a toegestane bedrijfsactiviteiten;
2. een onevenredige toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet toegestaan;
3. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
bouwwerken plaats;
4. geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en nieuwe activiteiten van onderdeel C en D van
de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994 zijn niet toegestaan;
5. de aanvrager levert met betrekking tot de vraag of de bedrijven naar aard, uitstraling, milieubelasting en
ruimtelijke impact vergelijkbaar zijn met de toegestane bedrijven een onafhankelijk deskundig
onderzoeksrapport aan.
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Artikel 4
4.1

Detailhandel - Perifeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel - Perifeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel: uitsluitend in de vorm van een tuincentrum ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum';
b. parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
c. vuurwerkopslag ten behoeve van consumentenverkoop tot 10.000 kg: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van detailhandel-vuurwerkopslag';
d. buitenverkoop ten behoeve van het tuincentrum;
e. opslag;
f. dienstruimte;
g. wegen en paden;
h. in- en uitritten;
i. groenvoorzieningen;
j. nutsvoorzieningen;
k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2

Bouwregels

4.2.1
Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.
4.2.2
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van de erfafscheiding ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding - hekwerk- niet meer bedragen dan 8 meter;
c. de bouwhoogte van lichtmasten, reclamemasten en vlaggenmasten mogen niet meer bedragen dan 9 meter en het
bepaalde in de Gids voor Ruimtelijke kwaliteit dient in acht te worden genomen;
d. luifels en overkappingen (niet zijnde gebouwen) mogen uitsluitend achter de voorgevel worden gebouwd en de
bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 meter;
e. stellingen mogen uitsluitend achter de voorgevel worden geplaatst en de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan
6 meter;
f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.
4.2.3
Voorwaardelijke verplichting - hekwerk
De omgevingsvergunning voor de bouw van een tuincentrum wordt uitsluitend verleend dan nadat:
a. is aangetoond dat ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hekwerk' een hekwerk achter
een lamellengevel wordt geplaatst, conform het ontwerp welk als bijlage 2 is toegevoegd en in stand wordt
gehouden;
b. aan de omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden om het bepaalde onder 4.2.3 sub a zeker
te stellen.

4.3

Nadere eisen

Het bevoegd gezag kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid en brandveiligheid nadere eisen stellen aan de
brandwerendheid en ontvluchtingsmogelijkheden van bouwwerken, in welk kader advies wordt ingewonnen bij de
veiligheidsregio.
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4.4

Afwijken van de bouwregels

4.4.1
Luifels en overkappingen voor de voorgevel
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde artikel 4.2.2 onder d voor het bouwen van luifels en
overkappingen voor de voorgevel, mits het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
4.4.2
Afwijkend ontwerp hekwerk
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.3 voor de bouw van een ander
hekwerk dan in de bijlage opgenomen, mits de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit positief advies heeft gegeven over het
ontwerp.

4.5

Specifieke gebruiksregels

4.5.1
Algemeen
Voor de in lid 4.1 genoemde functies gelden de volgende regels:
a. opslag en buitenverkoop is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel
uitgesloten - buitenverkoop';
b. de oppervlakte van de dienstruimte bedraagt maximaal 65 m2.
4.5.2
Voorwaardelijke verplichting - verplaatsen bestaande functie
Een tuincentrum mag pas in gebruik worden genomen nadat de exploitatie van het tuincentrum aan de Rijnstraat 10 te
Geldermalsen definitief is beëindigd.
4.5.3
Geluidemissie
Ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum' gelden tevens de volgende regels:
a. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT ) en het maximaal geluidsniveau (LAmax ), veroorzaakt door
de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden
en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting de
geluidemissie op de gevel van gevoelige gebouwen, mogen de volgende grenswaarden niet worden
overschreden:
1. in de dagperiode voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT ) 50 dB en maximale geluidniveau
(LA,max ) 70 dB;
2. in de avondperiode voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT ) 45 dB en maximale geluidniveau
(LA,max ) 65 dB;
3. in de nachtperiode voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT ) 40 dB en maximale geluidniveau
(LA,max ) 60 dB;
a. bij de toetsing van de grenswaarden zoals opgenomen onder sub a blijft stemgeluid van personen op een
onverwarmd en onoverdekt terrein buiten beschouwing, tenzij dit als binnenterrein kan worden aangemerkt;
b. in de periode tussen 7:00 en 19:00 is de onder sub a opgenomen maximale geluidsniveau (LA,max ) niet van
toepassing op laad- en losactiviteiten;
c. het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften vaststellen voor de grenswaarden genoemd onder sub a.
4.5.4
Veiligheidsafstand opslag vuurwerk
Bij een inrichting waarin in totaal niet meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn, dient een
veiligheidsafstand van ten minste 8 meter in acht te worden genomen, gemeten vanaf de bewaarplaats en de
bufferbewaarplaats in voorwaartse richting, tot een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object en een geprojecteerd beperkt
kwetsbaar of kwetsbaar object.
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Artikel 5
5.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van het groen en de bijbehorende groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. paden;
d. één in- en uitrit ten behoeve van de aangrenzende bestemming;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder mede begrepen wadi's, waterlopen en waterpartijen.

5.2

Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2.1
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter.
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Artikel 6
6.1

Verkeer - Verblijfsgebied

Bestemmingsomschrijving

6.1.1
Algemeen
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. rijwegen;
b. fiets- en voetpaden;
c. straatmeubilair en overige verkeersvoorzieningen;
d. speelvoorzieningen en voorwerpen van beeldende kunst;
e. nutsvoorzieningen;
f. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, groen, water en waterhuishoudkundige
voorzieningen.

6.2

Bouwregels

6.2.1
Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van gebouwen bedraagt ten hoogste 6 m2;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 3 m.
6.2.2
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 8 m.

6.3

Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik geldt dat de verkoop en opslag van motorbrandstoffen binnen deze bestemming niet is toegestaan.
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Artikel 7
7.1

Waarde - Archeologie 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en),
mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden.

7.2

Bouwregels

7.2.1
Algemeen
Uitsluitend mogen bouwwerken worden opgericht ten dienste van deze bestemming. Tevens mogen bouwwerken ten
dienste van de andere voorkomende bestemming(en) worden opgericht, in overeenstemming met die bestemming(en),
indien:
a. het werkzaamheden in de bodem betreft, als gevolg van het oprichten van bouwwerken, tot een diepte van 30 cm
onder het bestaande maaiveld; en/of
b. op basis van een door het bevoegd gezag beoordeeld archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de archeologische waarden niet
onevenredig worden of kunnen worden geschaad; en/of
c. 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; en/of
d. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden opgericht; en/of
e. het nieuw te bebouwen oppervlak niet groter is dan 500 m².
7.2.2
Advies archeologische deskundige
In het kader van de beoordeling van het archeologisch onderzoek zoals bedoeld in artikel 7.2.1 onder b. wint het
bevoegd gezag zo nodig schriftelijk advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen
van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische
waarden, en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

7.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering van bouwwerken, de
inrichting en het gebruik van gronden, indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en
beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn.
De nadere eisen zijn erop gericht dat de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) worden
behouden.

7.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
7.4.1
Omgevingsvergunningsplicht
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 7.1 bedoelde gronden de
volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 2 m;
b. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van
gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het
aanleggen van drainage;
c. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden
waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
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g.
h.
i.

het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden
en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur.

7.4.2
Uitzondering
Het onder 7.4.1 vervatte verbod geldt niet:
a. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 30 cm onder het bestaande maaiveld;
b. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande
fundering van een bestaand bouwwerk;
c. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft over een maximale oppervlakte van 500 m²;
d. indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische
waarden (meer) aanwezig zijn of de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden
geschaad;
e. indien de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en
vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en
leidingen;
f. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het
bestemmingsplan een aanleg- of omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
g. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft die direct samenhangen met het bouwen op grond van het
bepaalde in 7.2.1.
7.4.3
Verlening
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 mag alleen worden verleend indien door de uitvoering van de
werken of werkzaamheden de aanwezige archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden aangetast.
7.4.4
Verplichting rapportage
De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft
overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het
oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen in voldoende mate is vastgesteld.
7.4.5
Archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 wint het bevoegd gezag
zo nodig schriftelijk advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van een
omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en of
en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

7.5

Wijzigingsbevoegdheid

7.5.1
Wijzigingsbevoegdheid verkleinen dubbelbestemming
Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening dit
bestemmingsplan wijzigen teneinde de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk te doen
vervallen, indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg
nodig is.
7.5.2
Wijzigingsbevoegdheid vergroten dubbelbestemming
Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening dit
bestemmingsplan wijzigen teneinde de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' uit te breiden indien op basis van
actuele kennis met betrekking tot te beschermen archeologisch waarden, de noodzaak bestaat de in het plan gelegen
gronden te herwaarderen op hun archeologische status.
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Artikel 8
8.1

Waterstaat - Waterbergingsgebied

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor:
a. de waterhuishouding;
b. de waterberging;
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen.

8.2

Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
c. 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
waterbergingscapaciteit gelijk blijft.

8.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag mag afwijken middels een omgevingsvergunning van lid 8.2 onder c, met inachtneming van de
volgende regels:
a. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels worden in acht genomen;
b. de waterbergingscapaciteit wordt niet onevenredig geschaad en vooraf wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de
betreffende waterbeheerder, indien gebouwd wordt onder +3 m NAP.

8.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
8.4.1
Omgevingsvergunningsplicht
Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' zonder of in afwijking
van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van gronden;
b. het dempen van watergangen.
8.4.2
Uitzondering
Het verbod van lid 8.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, zoals in
lid 8.3 bedoeld;
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.
8.4.3
Voorwaarden omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 8.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de waterbergingscapaciteit
gelijk blijft en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betreffende waterbeheerder, in geval werkzaamheden
worden uitgevoerd onder +3 m NAP.
8.4.4
Strafbaar feit
Overtreding van het verbod van lid 8.4.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de Wet op de economische
delicten.
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Hoofdstuk 3
Artikel 9

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 10 Algemene gebruiksregels
10.1

Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval begrepen het
gebruiken of laten gebruiken:
a. van de gronden voor seksinrichtingen;
b. het gebruik van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en
andere al of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de
bestemming gerichte beheer van de gronden.
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Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
11.1

Omgevingsvergunning afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:
a. van de regels van dit plan voor het bouwen van kleine, niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere
bouwwerken ten openbare nutte, het openbaar vervoer of het wegverkeer, zoals gemaalgebouwtjes,
transformatorhuisjes, reduceerstations, c.a.i.-kastjes, abri's e.d., met dien verstande dat:
1. de bebouwde oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m2;
2. de goothoogte van deze gebouwen niet meer mag bedragen dan 3 m;
3. de bouwhoogte van deze gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m.
b. van de voorgeschreven minimum en maximum maten met niet meer dan 10%, voor zover daarvoor in deze regels
geen bijzondere bevoegdheden om af te wijken middels omgevingsvergunning zijn opgenomen.
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Artikel 12 Overige regels
12.1

Parkeren

12.1.1 Algemeen
a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw wordt slechts verleend, indien is
aangetoond dat wordt of zal worden voldaan aan de maximum parkeernormen, zoals opgenomen in publicatie 317
"Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie" van CROW, met dien verstande dat het totale aantal benodigde
parkeerplaatsen wordt afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal;
b. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw en/of voor de
verandering van de functie van een bouwperceel met een behoefte voor het laden en lossen van goederen
bepaalt bevoegd gezag een behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen voor dat gebouw.
c. Parkeerplaatsen dienen aangelegd te worden op het eigen terrein, waarbij de afmetingen per parkeerplaats ten
minste 2,0 m bij 5,0 m en ten hoogste 2,50 m bij 7,0 m bedragen;
d. Het onder a bepaalde is niet van toepassing ingeval een bouwwerk ten gevolge van een calamiteit geheel verloren
is gegaan en dit bouwwerk, indien en voor zover sprake is van dezelfde functie en omvang, wordt herbouwd en op
gelijke wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien als voor de calamiteit feitelijk het geval was, mits de aanvraag
van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk
teniet is gegaan.
12.1.2 Afwijken
a
Parkeernorm
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 12.1.1 onder a., mits:
1. ten minste wordt voldaan aan de minimum parkeernormen, zoals opgenomen in publicatie 317 "Kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie" van CROW, met dien verstande dat het totale aantal benodigde parkeerplaatsen wordt
afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal;
2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
3. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
b
Ruimte voor laden of lossen
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 12.1.1 onder b, indien en voor zover op andere
wijze in de benodigde ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt voorzien.
c
Eigen terrein
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 12.1.1 onder c., mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
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Hoofdstuk 4

Overgangs- en slotregels

Artikel 13 Overgangsrecht
13.1
a.

b.
c.

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 2 jaar na de dag waarop het bouwwerk
is teniet gegaan.
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in onder a met maximaal 10%.
Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan,
daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

13.2
a.
b.

c.
d.

Overgangsrecht bouwwerken

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 onder a, te veranderen of te laten
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en
omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan
een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 14 Slotregel
De regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Welkoop Geldermalsen'.
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