
bestemmingsplan Van
Pallandtweg 1, 9 en 10

ontwerp





bestemmingsplan Regels

Van Pallandtweg 1, 9 en 10
ontwerp



 bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10

Inhoudsopgave

Regels           5

Hoofdstuk 1  Inleidende regels       7

Artikel 1  Begrippen        7

Artikel 2  Wijze van meten       11

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       13

Artikel 3  Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden   13

Artikel 4  Natuur         17

Artikel 5  Recreatie - Recreatiewoning      19

Artikel 6  Water         21

Artikel 7  Waarde - Archeologie 3       23

Artikel 8  Waarde - Archeologie 4       25

Artikel 9  Waarde - Beschermd dorpsgezicht     27

Hoofdstuk 3  Algemene regels       29

Artikel 10  Anti-dubbeltelregel       29

Artikel 11  Algemene bouwregels       31

Artikel 12  Algemene gebruiksregels      33

Artikel 13  Algemene afwijkingsregels      35

Artikel 14  Algemene aanduidingsregels      37

Artikel 15  Algemene wijzigingsregels      39

Artikel 16  Overige regels        41

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels      43

Artikel 17  Overgangsrecht        43

Artikel 18  Slotregel        45

 3



 bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10

 4



 bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10

Regels

 5



 bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10

 6



 bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan:

het 'Van Pallandtweg 1, 9 en 10' met identificatienummer NL.IMRO.1960.NEEvPallandtw1-ONT2 van de 

gemeente West Betuwe;

1.2  bestemmingsplan:

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

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  agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen, of 

het houden van dieren;

1.5  ambachtelijk bedrijf:

een bedrijf, dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken 

of herstellen van goederen, alsook in verband hiermee en als nevenactiviteit van ondergeschikt belang- het 

verkopen en/of leveren van goederen;

1.6  archeologisch deskundige:

de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van 

archeologie;

1.7  archeologisch onderzoek:

onder archeologisch onderzoek wordt verstaan het verrichten van een archeologisch onderzoek, in de zin 

van de KNA. Een archeologisch onderzoek mag enkel worden verricht door een dienst, bedrijf of instelling 

erkend door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), beschikkend over een certificaat ex artikel 

5.1 van de Erfgoedwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA);

1.8  archeologische verwachting:

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van archeologische 

relicten;

1.9  archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische 

relicten;

1.10  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
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1.11  bebouwingspercentage:

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het 

bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd;

1.12  bedrijfswoning:

een woonruimte 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;

1.13  beschermd dorpsgezicht:

het dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1, onder f van de Monumentenwet 1988, dat op 14 september 1993, 

krachtens artikel 35 van die wet is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht in de zin van van 

artikel 1 onder g van die wet, binnen welk dorpsgebied het plangebied is gelegen.

1.14  bestaand:

bestaand op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.15  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk;

1.16  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren is begrensd, zulks met uitsluiting van een kelder en een zolder voor zover die gelet op de 

bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit onbruikbaar zijn geworden;

1.17  bouwperceel:

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

bebouwing is toegelaten;

1.18  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.19  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.20  evenement:

alle tot vermaak en recreatie bedoelde tijdelijke al dan niet periodiek terugkerende activiteiten op of aan de 

openbare weg, dan wel voor publiek toegankelijk, zoals feesten, markten, braderieën, sportwedstrijden, 

voorstellingen, optochten en dergelijke;

1.21  extensieve dagrecreatie:

recreatieve activiteit, zoals het bewandelen van hazenpaadjes, die plaats vindt binnen een periode van een 

uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang;

1.22  gebouw:

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

ruimte vormt;
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1.23  hoofdgebouw:

een of meerdere panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 

perceel aanwezig zijn, gelet op de bestemming het belangrijkst is;

1.24  kampeermiddel:

een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of 

gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is; een en ander 

voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend bestemd of opgericht dan wel 

kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.25  landschappelijke waarde:

waarden in landschappelijk-esthetische en geomorfologische zin;

1.26  maaiveld:

de bovenkant van het aansluitende afgewerkte terrein dat een bouwwerk omgeeft, met dien verstande dat 

in geaccidenteerd terrein het gemiddelde van die bovenkanten wordt aangehouden;

1.27  opslag:

buitenopslag van goederen die een regelmatige verplaatsing behoeve vanwege productie en/of handel 

voor het eigen bedrijf;

1.28  pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid die direct en 

duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.29  perceelsgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.30  recreatiewoning:

een gebouw bestemd voor verblijfsrecreatie / weekendrecreatie ten dienste van gebruikers die hun 

hoofdverblijf / eerste woning elders hebben, met dien verstande dat:

a. de maximaal aaneengesloten termijn van gebruik als recreatiewoning niet meer mag bedragen dan 4 

maanden;

b. permanente bewoning niet is toegestaan;

1.31  seksinrichting:

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke besloten ruimten, waarin bedrijfsmatig 

of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden; onder een hiervoor bedoelde inrichting worden in elk geval 

verstaan: een bordeel, seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub en erotische 

massagesalon, al of niet in combinatie met elkaar;

1.32  ter zake deskundige:

de saab of een andere door het bevoegd gezag aangewezen deskundige;

1.33  voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen alsmede het verlengde daarvan;
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1.34  voorgevelrooilijn:

de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd.

1.35  werkschuur:

een schuur ten behoeve van landschapsbeheer, met functies zoals kantoor, opslag en een werkplaats.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bebouwd oppervlak van een bouwperceel:

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen;

2.2  bebouwingspercentage:

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het 

bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de planregels nader aan te 

duiden gedeelte van die bestemming;

2.3  bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil verticaal tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.4  breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren;

2.5  goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel;

2.6  inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.7  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;

2.8  peil:

a. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die weg 

ter plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,20 m;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte 

bouwterrein vermeerderd met 0,20 m.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de aanleg en instandhouding van landschappelijke waarden en de natuurwaarden;

b. de uitoefening van agrarische bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van intensieve veehouderijen;

c. boomgaarden;

d. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;

e. waterstaatkundige doeleinden;

f. extensieve dagrecreatie;

g. tuinen, erven en verhardingen;

h. parkeervoorzieningen;

i. groenvoorzieningen;

j. nutsvoorzieningen;

k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. Er mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van agrarische bedrijven worden gebouwd.

b. Bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.

c. Per bouwvlak mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van één agrarisch bedrijf worden gebouwd.

d. De goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

e. De bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

3.2.2  Bedrijfswoningen

Een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’, mits 

voldaan is aan de volgende voorwaarden:

a. Een bedrijfswoning mag uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.

b. De voorgevel van de bedrijfswoning moet worden gesitueerd in voorgevelrooilijn dan wel op een 

afstand van maximaal 3 m daarachter.

c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte (m), 

maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte (m), 

maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

e. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3.

3.2.3  Bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Bij een bedrijfswoning mogen bijgebouwen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden:

a. Bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.

b. Bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te 

worden gebouwd.

c. De maximale gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 60 m².

d. De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m.

e. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 4,5 m.
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3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd, 

met dien verstande dat silo’s en mestopslagplaatsen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden 

gebouwd.

b. De gezamenlijke inhoud van de mestopslag mag binnen een bouwvlak niet meer bedragen dan 2.500 

m2.

c. De bouwhoogte van silo's mag niet meer bedragen dan 15 m.

d. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 2 

m.

e. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 1 

m.

f. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

3.3  Afwijken van de gebruiksregels

3.3.1  Kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 3.1 voor 

het toestaan van kleinschalig kamperen binnen het bouwvlak, in de periode van 15 maart tot en met 31 

oktober, mits:

a. het aantal kampeermiddelen niet meer bedraagt dan 5;

b. stacaravans zijn niet toegestaan;

c. wordt voorzien in een redelijke inpassing in het landchap met behulp van aanwezige of aan te brengen 

opgaande afschermende beplanting;

d. ten behoeve van het kamperen geen verhardingen worden aangebracht;

e. er geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en de 

bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan;

f. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

g. er geen nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en op eigen terrein in de 

parkeerbehoefte wordt voorzien.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

3.4.1  Omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning binnen deze bestemming de volgende 

werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het verzetten van grond (afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren, diepploegen, diepwoelen);

b. de aanleg van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een reeds bestaande 

drainage;

c. het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het toepassen 

van drainagemiddelen;

d. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten 

en greppels;

e. het vellen van bos;

f. het aanbrengen van niet-omkeerbare verhardingen en/of verharde oppervlakten van meer dan 100 m² 

anders dan een bouwwerk;

g. het aanleggen en/of verharden van wegen, fiets-, wandel- en ruiterpaden.

3.4.2  Uitzonderingen

Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
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a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;

b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

3.4.3  Toelaatbaarheid

De in lid 3.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden en de 

natuurwaarden van de gronden.
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Artikel 4  Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuur (ecologie, flora en fauna) en de bijbehorende 

natuurlijke groeiplaats;

b. behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuur- en landschapswaarden, inclusief de 

bijbehorende abiotische waarden;

c. maatschappelijke doeleinden in de vorm van landschapsbeheer, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van natuur - landschapsbeheer';

d. behoud van (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. extensief recreatief medegebruik.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. het bouwen van gebouwen is niet toegestaan, met uitzondering van een werkschuur, met dien 

verstande dat:

1. de werkschuur uitsluitend is toegestaan binnen het bouwvlak;

2. de goothoogte van de werkschuur mag niet meer bedragen dan 5 m;

3. de bouwhoogte van de werkschuur niet meer mag bedragen dan 8 m.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. Voor het bouwen van kleinschalige bouwwerken ten behoeve van bos-, groen en/of natuurbeheer 

gelden de volgende voorwaarden:

1. de hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m;

2. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 16 m²;

3. het aantal kleinschalige bouwwerken mag niet meer bedragen dan 1 per 1,5 ha.

b. De hoogte van eenvoudige voorzieningen voor extensief recreatief medegebruik, zoals 

informatieborden, picknickplekken, banken en afvalbakken, mag niet meer bedragen dan 3 m.

c. De hoogte van erf- en terreinafscheiding mag niet meer bedragen dan 1 m.

4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor het opslaan, storten of bergen van materialen;

a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor verblijfsrecreatie (kamperen);

4.3.2  Voorwaardelijke verplichtingen werkschuur

Binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het bouwen, zoals bedoeld 

in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ten behoeve van het bouwen 

van een werkschuur, zoals bedoeld in lid 4.2.1, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - 

landschapsbeheer' dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

a. De gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - landschapsbeheer'dienen te zijn ingericht, 

beheerd en in stand gehouden overeenkomstig inpassingsvariant 1 zoals is opgenomen in Bijlage 1 

Landschappelijke inpassing; 
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b. De onbegroeide gronden ter plaatse van de aanduiding 'natuur' dienen te zijn ingericht als kruiden- en 

faunarijk grasland en dienen in stand te worden gehouden.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

4.4.1  Omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag binnen deze 

bestemming de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het verlagen, vergraven, ophogen, egaliseren, diepploegen en/of diepwoelen van de bodem van meer 

dan 100 m3 of op een diepte van meer dan 0,40 m onder maaiveld.

b. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem.

c. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten 

en greppels.

d. de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om het vervangen een reeds bestaande 

drainage.

e. het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het toepassen 

van drainagemiddelen.

f. het verwijderen van landschapselementen die ten tijde van het van kracht worden van het plan 

aanwezig waren.

g. het beplanten van gronden met bos, hoger dan 2,5 m, opgaand houtgewas in verband met boomteelt of 

houtteelt.

h. het verwijderen van onverharde wegen/paden, alsmede het aanleggen/verharden van wegen/paden, 

dan wel het aanbrengen van andere niet omkeerbare oppervlakteverhardingen groter dan 100 m².

4.4.2  Uitzonderingen

Het in 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.

b. krachtens een verleende vergunning reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende 

vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

4.4.3  Toelaatbaarheid

De in 4.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend:

a. indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

betrokken bos-, groen- en/of natuurwaarden, inclusief de bijbehorende abiotische waarden.

b. alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag advies 

in bij het waterschap, voor zover de afweging mede betrekking heeft op hydrologische waarden.
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Artikel 5  Recreatie - Recreatiewoning

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Recreatiewoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. recreatiewoning;

b. tuin;

c. groenvoorzieningen;

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden in het algemeen de volgende bepalingen:

a. Per bestemmingsvlak mag niet meer dan één recreatiewoning aanwezig zijn;

b. De dakhelling van gebouwen mag niet minder dan 12º en niet meer dan 50º bedragen.

5.2.2  Recreatiewoningen

Voor het bouwen van een recreatiewoning gelden de volgende bepalingen:

c. De oppervlakte van een recreatiewoning inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer 

bedragen dan 85 m2.

d. De goothoogte van een recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 5 m.

e. De bouwhoogte van een recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 9 m.

f. Per recreatiewoning mag er één vrijstaand bijgebouw aanwezig zijn.

g. De oppervlakte van een vrijstaande bijgebouw mag niet meer bedragen dan 15 m2.

h. De bouwhoogte van een vrijstaande bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat 

de hoogte vóór de voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 1 m.

b. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen 

dan 1 m.

c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Het permanent bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan.
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Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterstaatkundige doeleinden ten behoeve van waterbeheersing en waterberging;

b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

c. verhardingen voor in- en uitritten;

alsmede daaraan ondergeschikt:

d. groenvoorzieningen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 3

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen terreinen zijn, naast andere bestemmingen, mede bestemd 

voor de bescherming van archeologische waarden.

7.2  Bouwregels

a. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in 7.1 bedoelde bestemming uitsluitend bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek 

noodzakelijk zijn.

b. In aanvulling op het bepaalde onder a mogen bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze 

gronden geldende bestemmingen worden gebouwd, indien

1. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;

2. het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 5.000 m² en de verstoring minder diep dan 50 cm 

is.

7.3  Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 7.2 

voor bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen. 

b. De afwijking wordt verleend, indien op basis van een aanvullend en/of definitief archeologisch 

onderzoek is aangetoond dat: 

1. de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden 

geschaad;

2. op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn.

c. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een afwijking als bedoeld in sub a, wint zij 

schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden 

niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden 

verbonden aan de omgevingsvergunning.

d. Indien een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend is het ten tijde van de 

bouwwerkzaamheden aan de gemeente West Betuwe of een daardoor aangewezen partij altijd 

toegestaan archeologische waarnemingen te doen.

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

a. Het is verboden op of in deze gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren;

1. grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm en over een oppervlakte groter dan 5.000 m², waartoe 

worden gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande 

funderingen) woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het 

vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van 

drainage, met uitzondering van het vervangen van een bestaande drainage;

2. het verlagen van het waterpeil;

3. het aanleggen 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;

5. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 

andere detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en relicten.

b. De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van sub a geldt, zijn slechts toelaatbaar, indien 

mede op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 

archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.
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c. Het verbod, zoals in sub a bedoeld, is niet van toepassing, indien:

1. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 

beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

2. het gaat om gronden die (vergund) geroerd zijn en op gronden die binnen 5 m van bestaande 

funderingen zijn gelegen;

3. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

4. de werken en werkzaamheden:

reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 

ontgrondingsvergunning;

5. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn gericht.

d. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in sub 

a, wint zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige omtrent de vraag of de archeologische 

waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 

voorwaarden.

e. In geval van omgevingsvergunningverlening is het aan de gemeente West Betuwe of een daardoor 

aangewezen partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van het uit te 

voeren werk.

 24



 bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10

Artikel 8  Waarde - Archeologie 4

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden dienen alleen bij MER-plichtige projecten, projecten 

in het kader van de Tracé-wet en projecten met een bodemingreep/ verstrorende werkzaamheden met een 

oppervlakte van meer dan 10.000 m² te worden onderzocht op eventuele archeologisch waardevolle resten.  
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Artikel 9  Waarde - Beschermd dorpsgezicht

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Beschermd dorpsgezicht’ aangewezen gronden zijn, naast andere bestemmingen, mede 

bestemd voor de bescherming en instandhouding van de karakteristiek, met de historische ontwikkeling 

samenhangende ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit, van het als zodanig aangewezen 

beschermd dorpsgezicht.

9.2  Nadere eisen

a. Burgemeester en wethouders kunnen voor de gronden binnen deze bestemming nadere eisen stellen 

ten aanzien van de situering, de afmetingen, de uiterlijke verschijningsvorm en het materiaalgebruik 

van bebouwing.

b. De onder a genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld voor het behoud van en ter 

voorkoming van de aantasting van de karakteristiek van het beschermde dorpsgezicht.

9.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

a. Het is verboden binnen het beschermd dorpsgezicht zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning of in afwijking van de bij zodanige vergunning gegeven voorwaarden de 

volgende werken of werkzaamheden uit te (laten) voeren:

1. het herinrichten of anderszins wijzigingen aanbrengen in de inrichting van de openbare ruimte;

2. het bestraten of herstraten van de bestaande profielen, in de zin van herprofilering en/of wijziging 

van bestratingsmateriaal, het aanbrengen, wegnemen of veranderen van stoepen, stoepranden, 

stoeppalen of waterpompen daaronder begrepen;

3. het bestraten en verharden van onverharde gronden.

b. Het bepaalde onder a geldt niet voor normale onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk in verband 

met het beheer of de voltooiing van werken die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van 

dit plan reeds bestaan of in uitvoering zijn genomen, alsmede werken en/of werkzaamheden die 

worden of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende of nog te verlenen vergunning; 

hieronder wordt mede verstaan:

1. het normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming;

2. werken en/of werkzaamheden, die strekken ter behoud of het herstel van de cultuurhistorische 

waarden.

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a kan slechts worden verleend, indien door de uitvoering 

van de werken of werkzaamheden, hetzij direct hetzij indirect, geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de karakteristiek van het beschermd dorpsgezicht.

d. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag 

daarover advies hebben ingewonnen bij de monumentencommissie omtrent de mogelijke aantasting 

van de karakteristiek van het beschermd dorpsgezicht.

9.4  Omgevingsvergunning voor het slopen

a. Het is verboden binnen het beschermd dorpsgezicht zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning gebouwen of delen van gebouwen te slopen.

b. Het bepaalde onder a geldt niet voor normale onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk in verband 

met het beheer of de voltooiing van bouwwerken die op het tijdstip van terinzagelegging van het 

ontwerp van dit plan reeds bestaan of in uitvoering zijn genomen, alsmede bouwwerken die worden of 

mogen worden gebouwd krachtens een verleende of nog te verlenen vergunning; hieronder wordt 

mede verstaan:

1. het normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming;
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2. bouwwerkzaamheden, die strekken ter behoud of het herstel van de cultuurhistorische waarden.

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a kan slechts worden verleend indien, hetzij direct hetzij 

indirect, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristiek van het beschermd 

dorpsgezicht.

d. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag 

daarover advies hebben ingewonnen bij de monumentencommissie omtrent de mogelijke aantasting 

van de karakteristiek van het beschermd dorpsgezicht.    
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 10  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 11  Algemene bouwregels

11.1  Maatvoering

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte die in overeenstemming met het bepaalde in 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging 

van het ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze 

regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, 

inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk 

maximaal toegestaan.

11.2  Bebouwingspercentages

In die gevallen dat een bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met een verleende vergunning tot 

stand is gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedraagt dan in 

de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels zijn voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in 

afwijking daarvan als maximaal toegestaan.
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Artikel 12  Algemene gebruiksregels

12.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting 

en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;

b. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing als opslag- of bergplaats 

van gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen, voorwerpen 

of materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte 

gebruik van de grond;

c. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden voor het storten of lozen van vaste of 

vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk in verband met het op de bestemming 

gerichte gebruik van de grond.
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Artikel 13  Algemene afwijkingsregels

13.1  Algemene afwijkingen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken:

a. Van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot niet meer dan 10% van die 

maten, afmetingen en percentages.

b. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de as van de weg niet minder mag 

bedragen dan 10 m, met dien verstande dat:

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;

2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies.

c. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens met derden niet 

minder mag bedragen dan 2 m, met dien verstande dat:

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;

2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies.

d. Van deze regels en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft.

e. Van deze regels ten behoeve van de overschrijding van de voorgevellijn of voorgevelrooilijn voor de 

bouw van een luifel aan de voorgevel van een hoofdgebouw, geen woning zijnde, met dien verstande 

dat:

1. de overschrijding van de voorgevellijn of voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 2 m;

2. de bouwhoogte van de luifel niet meer mag bedragen dan de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw;

3. er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

f. Van deze regels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het 

openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 

toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, met dien 

verstande dat:

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 mag bedragen;

2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;

g. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 

vergroot:

1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 40 m;

2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot niet meer dan 50 m;

3. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 10 m;

h. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van 

een overschrijding van deze maximaal toegestane bouwhoogte voor plaatselijke verhogingen, zoals 

schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, met dien verstande dat:

1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% van het betreffende 

platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak;

2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,25 maal de maximaal toegestane bouwhoogte van 

het betreffende gebouw.
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Artikel 14  Algemene aanduidingsregels

14.1  Overige zone - landgoed

14.1.1  Bestemmingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - landgoed' zijn de gronden, naast de overige geldende 

bestemmingen, tevens bestemd voor de instandhouding, in hun onderlinge samenhang, van ter plaatse 

voorkomende cultuurhistorische waarden en elementen, welke met name bestaan uit:

a. de paden-, lanen- en groenstructuur;

b. cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals het kasteel, het landhuis en bijbehorende gebouwen, 

zoals koetshuizen;

c. waterpartijen;

d. bijzondere landschappelijke elementen.

14.1.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de overige geldende bestemmingen, mogen op en in de gronden ter 

plaatse van de aanduiding 'overige zone - landgoed' bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd 

tot een bouwhoogte van maximaal 2 m.

14.1.3  Nadere eisen

a. Burgemeester en wethouders kunnen voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 

landgoed' nadere eisen stellen ten aanzien van de situering, de afmetingen, de uiterlijke 

verschijningsvorm en het materiaalgebruik van bebouwing.

b. De onder a genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld voor het behoud van en ter 

voorkoming van de aantasting van de cultuurhistorische waarden van het landgoed.

14.1.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

a. Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - landgoed' zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning of in afwijking van de bij zodanige vergunning gegeven voorwaarden de 

volgende werken of werkzaamheden uit te (laten) voeren:

1. het herinrichten of anderszins wijzigingen aanbrengen in de inrichting van het landgoed;

2. het bestraten en verharden van onverharde gronden;

3. het aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;

4. het verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden;

5. het aanleggen en dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;

6. het vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en het verrichten van 

handelingen, die de dood of ernstige beschadiging daarvan ten gevolge hebben of kunnen hebben;

7. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en 

telen van bomen, struiken en heesters.

b. Het bepaalde onder a geldt niet voor normale onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk in verband 

met het beheer of de voltooiing van werken die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van 

dit plan reeds bestaan of in uitvoering zijn genomen, alsmede werken en/of werkzaamheden die 

worden of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende of nog te verlenen vergunning; 

hieronder wordt mede verstaan:

1. het normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming;

2. werken en/of werkzaamheden, die strekken ter behoud of het herstel van de cultuurhistorische 
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waarden.

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a kan slechts worden verleend, indien door de uitvoering 

van de werken of werkzaamheden, hetzij direct hetzij indirect, geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de cultuurhistorische waarden van het landgoed.

d. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag 

daarover advies hebben ingewonnen bij de monumentencommissie omtrent de mogelijke aantasting 

van de cultuurhistorische waarden van het landgoed.

14.2  Overige zone - oeverwal - stroomrug

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug' zijn de gronden, naast de voor 

die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het behoud, herstel en ontwikkeling van de 

aanwezige landschappelijke elementen van de rivieroeverwallen en stroomruggen.

14.3  Milieuzone - intrekgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - intrekgebied' zijn de gronden mede aangewezen ter 

bescherming van het grondwater ten behoeve van de openbare drinkwaterwinning en is de winning van 

fossiele energie, zoals aardgas, aardolie, schaliegas en steenkoolgas niet toegestaan.
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Artikel 15  Algemene wijzigingsregels

15.1  Wijzigen Waarde - Archeologie 3/4

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' of 'Waarde - Archeologie 4' 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.
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 bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10

Artikel 16  Overige regels

16.1  Verwijzing naar andere wettelijke regelingen

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die 

luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 17  Overgangsrecht

17.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met 

maximaal 10%.

c. 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.

17.2  Overgangsrecht gebruik

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten.

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

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 18  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Van Pallandtweg 1, 9 en 10'.
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