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BUREAU VERKUYLEN

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1

plan

het bestemmingsplan Spijk, Zorgcomplex Spijkse Kweldijk 39b en 41 met
identificatienummer NL.IMRO.0733.SPISpKweldk39ben41-VSG1 van de gemeente West
Betuwe
1.2

bestemmingsplan

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

aan- en uitbouw

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is
van het hoofdgebouw
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

bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde
1.7

bedrijf aan huis

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid
geheel of overwegend door middel van handwerk en waarvan de omvang van de activiteiten
zodanig is dat de activiteiten in een woning en de daarbij behorende gebouwen met behoud
van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend
1.8

beroep aan huis

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij
de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is
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1.9

bestaand
bij bouwwerken: op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning;
bij gebruik: bestaand op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan

1.10

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak
1.11

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming
1.12

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak
1.13

bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat in functioneel en bouwkundig
opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw
1.14

bouwen

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

bouwgrens

de grens van een bouwvlak
1.16

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte
zonder ingrijpende voorzieningen voor woonfuncties geschikt is of geschikt te maken is
1.17

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten
1.18

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel
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1.19

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten
1.20

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 hetzij indirect steun vindt in of
op de grond
1.21

escortbedrijf

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in een
seksinrichting wordt uitgeoefend;
1.22

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt
1.23

gevellijn

de als zodanig aangegeven lijn en het verlengde daarvan, welke niet door gebouwen mag
worden overschreden
1.24

hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn ligging, constructie en/of afmeting als
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken
1.25

horeca

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden
verstrekt, zoals (eet)cafés, restaurants, brasseriën, cafetaria's etc., met uitzondering van een
discotheek / bar-dancing, een en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie,
met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie
1.26

huishouden

een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke
huishouding voeren of willen voeren
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1.27

maatschappelijke voorzieningen

voorzieningen op het gebied van openbaar bestuur en overheidsdiensten;
levensbeschouwelijke organisaties, onderwijs, gezondheidszorg, veterinaire diensten,
sociaal-medische, sociaal-culturele en culturele voorzieningen, alsook ondergeschikte
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen
1.28

mantelzorg

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal
vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband
1.29

nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes,
telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie
1.30

seksinrichting

de 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 ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een
erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub,
al dan niet in combinatie met elkaar
1.31

service/aanleunwoning

een woning bestemd voor personen met een zorg-servicebehoefte, die diensten op het
gebied van zorg/verzorging/beveiliging/service van elders binnen de bestemming betrekken
1.32

Staat van Bedrijfsactiviteiten

de lijst van de bedrijven, bevattende basisinformatie voor milieuzonering, zoals deze is
opgenomen als bijlage, behorende bij deze regels
1.33

voorgevel

de gevel van een gebouw, die is gekeerd naar de weg of het openbaar gebied waarop het
bouwperceel overwegend georiënteerd is (bij een hoekperceel is er slechts sprake van één
voorgevel)
1.34

voorgevellijn

de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de
perceelgrenzen
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1.35

water

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere
waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen
1.36

waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede waterkering, wateraanvoer,
waterafvoer, waterberging, waterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan onder meer gedacht
worden aan infiltratievoorzieningen (zoals infiltratiekratten, wadi's, infiltratiegreppels,
doorlatende bestrating en infiltratie-en transportriolen), dijken, dammen, grondwallen,
duikers, stuwen en gemalen
1.37

woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke
huishouding
1.38

zijdelingse-/achterperceelgrens

een niet naar een weg of openbaar gebied gekeerde grens van een bouwperceel
1.39

zorgwoning

een woning uitsluitend bedoeld voor personen die vanwege hun leeftijd, gezondheid en/of
beperking(en) aangewezen zijn op enige zorg en ondersteuning, ongeacht of deze door een
professional, vrijwilliger of mantelzorger wordt verstrekt
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst is
2.2

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak
2.3

de 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
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen
2.5

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
2.6

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
2.7

de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken langs) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van
gemeenschappelijke scheidingsmuren)
2.8

de ondergrondse (verticale) bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) bouwwerk
2.9

het peil

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte
van het aansluitende afgewerkte maaiveld
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3

3.1

Maatschappelijk

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. zorgwonen, uitsluitend in de vorm van begeleid wonen, met maximaal 12 zowel
zelfstandige als onzelfstandige woonruimten;
b. gemeenschappelijk ruimten;
c. ondersteunende voorzieningen ten behoeve van begeleid wonen en zorgfuncties;
d. beroep of bedrijf aan huis zoals opgenomen in milieucategorie 1 van de Lijst van
bedrijven, met dien verstande dat maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de begane
grond van het hoofdgebouw en bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het
beroep aan huis en/of bedrijf aan huis, met een maximum van 50 m².
met de daarbijbehorende:
e. tuinen, erven en terreinen;
f.

parkeervoorzieningen overeenkomstig 10.1 Parkeren;

g. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen zoals verkeers -en nutsvoorzieningen,
groen en groenvoorzieningen, en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens
het bepaalde in 3.2.3 onder a;
b. per bouwperceel is maximaal 1 woonzorgcomplex toegestaan;
c. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal 3 m uit
de voorgevelbouwgrens;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding
'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
f.

de dakhelling bedraagt minimaal 30° en maximaal 60°;

g. de inhoud van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse
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van de aanduiding 'maximaal volume (m³)';
h. er dient een centraal-afschakelbaar mechanisch ventilatiesysteem te worden
geïnstalleerd.

3.2.2

Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:
a. de bijgebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak en binnen de gronden ter plaatse van
de aanduiding ‘erf’ worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een hoofdgebouw bedraagt maximaal
100 m² per bouwperceel;
c. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m;
d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5 m.

3.2.3

Gebouwen buiten bouwvlak en erf

In afwijking van het bepaalde in 3.2.1 onder a gelden voor het bouwen van gebouwen buiten
het bouwvlak en buiten de gronden ter plaatse van de aanduiding 'erf' de volgende regels:
a. op deze gronden zijn uitsluitend erkers toegestaan;
b. de breedte van een erker bedraagt aan de voorzijde maximaal 60% van de breedte van
de voorgevel van het hoofdgebouw en aan de zijgevel maximaal 40% van de breedte van
de zijgevel van het hoofdgebouw;
c. de maximale hoogte van een erker bedraagt het vloerpeil van de eerste verdieping van
het hoofdgebouw;
d. de maximale diepte van de erker bedraagt 25% van de diepte van de gronden gelegen
voor de voorgevelbouwgrens tot de voorste perceelsgrens met een maximum van 1,5 m;
e. op een erker is een transparante afscheiding toegestaan, dat wil zeggen dat de
afscheiding voor minimaal 80% open dient te zijn, met een hoogte van 1 m gemeten
vanaf bovenkant erker.

3.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de
voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5
m bedragen.
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3.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik
voor:
a. het wonen in vrijstaande bijgebouwen;
b. kamerbewoning;
c. seksinrichtingen.
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Artikel 4

4.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. waterlopen en waterpartijen;
d. groenvoorzieningen;
e. infiltratievoorzieningen;
f.

kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden.

4.2

Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen.

4.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik
voor:
a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken
voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik
van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming
gerichte gebruik van de grond.
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Artikel 5

5.1

Wonen - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor ’Wonen – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in vrijstaande woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een
beroep aan huis of bedrijf aan huis zoals opgenomen in de milieucategoerie 1 van de
Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 2, met dien verstande dat maximaal 40% van de
vloer-oppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw en bijgebouwen mag worden
gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis en/of bedrijf aan huis, met een maximum
van 50 m2;
met de daarbij behorende:
b. tuinen en erven;
c. parkeervoorzieningen overeenkomstig 10.1 Parkeren;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.”

5.2

Bouwregels

5.2.1

Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens
het bepaalde in 5.2.3 onder a, met dien verstande, dat per bouwperceel maximaal 1
woning of woonzorgcomplex is toegestaan;
b. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal 3 m uit
de voorgevelbouwgrens;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding
'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
e. de dakhelling bedraagt minimaal 30° en maximaal 60°;

5.2.2

Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:
a. de bijgebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak en binnen de gronden ter plaatse van
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de aanduiding ‘erf’ worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een hoofdgebouw bedraagt maximaal
100 m² per bouwperceel;
c. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m;
d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5 m.

5.2.3

Gebouwen buiten bouwvlak en erf

In afwijking van het bepaalde in 5.2.1 onder a gelden voor het bouwen van gebouwen buiten
het bouwvlak en buiten de gronden ter plaatse van de aanduiding 'erf' de volgende regels:
a. op deze gronden zijn uitsluitend erkers toegestaan;
b. de breedte van een erker bedraagt aan de voorzijde maximaal 60% van de breedte van
de voorgevel van het hoofdgebouw en aan de zijgevel maximaal 40% van de breedte van
de zijgevel van het hoofdgebouw;
c. de maximale hoogte van een erker bedraagt het vloerpeil van de eerste verdieping van
het hoofdgebouw;
d. de maximale diepte van de erker bedraagt 25% van de diepte van de gronden gelegen
voor de voorgevelbouwgrens tot de voorste perceelsgrens met een maximum van 1,5 m;
e. op een erker is een transparante afscheiding toegestaan, dat wil zeggen dat de
afscheiding voor minimaal 80% open dient te zijn, met een hoogte van 1 m gemeten
vanaf bovenkant erker.

5.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien
verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de
voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5
m bedragen.

5.3

Specifieke gebruiksregels

a. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het
gebruik voor:
1. het wonen in vrijstaande bijgebouwen;
2. kamerbewoning;
3. seksinrichtingen.
b. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van
en het in gebruik laten nemen van de gronden en bouwwerken zonder de aanleg en
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instandhouding van de landschapsmaatregelen binnen 2 jaar na eerste ingebruikname
conform de in bijlage 1 weergegeven inrichting.

bestemmingsplan Spijk, Zorgcomplex Spijkse Kw eldijk 39b en 41 | vastgesteld

19

20

BUREAU VERKUYLEN

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 6

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 7

7.1

Algemene bouwregels

Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen

a. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan daar waar bovengronds gebouwen
zijn gebouwd, met uitzondering van (niet-overdekte) zwembaden en hellingbanen.
b. Zwembaden zijn uitsluitend toegestaan achter de achtergevel of het verlengde daarvan
en op een afstand van minimaal 3 m van de perceelsgrens.
c. De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 m
onder peil.
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Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot maximaal 10% van
die maten, afmetingen en percentages;
b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft;
c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een
meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. de bestemmingsregels en toestaan dat nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van
het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van
kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes
worden gebouwd, mits de inhoud per gebouwtje maximaal 50 m³ bedraagt;
e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 m;
f.

de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen
zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve
van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of
sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 m. Wat betreft zend- en ontvang- en/of
sirenemasten gelden nog de volgende voorwaarden:
1. losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan:
buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden,
langs grote verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen,
benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrijventerreinen en
horecagelegenheden;
binnen de bebouwde kom op bedrijventerreinen en sportparken.
2. installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan:
op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van een
dakrand, met dien verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen geheel
dienen te worden ontzien;
tegen gevels aan; wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan
de aanwezige kwaliteiten.

g. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat
de (bouw)hoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke
verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers en lichtkappen, mits:
1. de maximale oppervlakte van de vergroting maximaal 10% van het betreffende
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bouwvlak zal bedragen;
2. de hoogte maximaal 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende
gebouw zal bedragen.
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Artikel 9

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te
wijzigen ten behoeve van:
a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk
is in verband met de werkelijke toestand van het terrein;
b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft.
De overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag
met niet meer dan 10% worden vergroot.
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Artikel 10

10.1

Overige regels

Parkeren

10.1.1 Algemeen
a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw en/of voor de
verandering van de functie van een bouwperceel wordt slechts verleend, indien is
aangetoond dat wordt of zal worden voldaan aan de maximum parkeernormen, zoals
opgenomen in de CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren. Van
parkeerkencijfers naar parkeernormen', zoals die gelden op het tijdstip van indiening van
de aanvraag omgevingsvergunning en dat indien deze publicatie gedurende de
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging, en met dien
verstande dat:
1. het totale aantal benodigde parkeerplaatsen wordt afgerond op het dichtstbijzijnde
hele getal;
2. voldaan wordt aan de in de CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren. Van
parkeerkencijfers naar parkeernormen' gehanteerde indeling in centrum, schil
centrum, rest bebouwde kom en buitengebied, zoals weergegeven in Bijlage 3 bij
deze regels.
b. Parkeerplaatsen dienen aangelegd te worden op het eigen terrein, waarbij de afmetingen
per parkeerplaats ten minste voldoen aan de volgende maatvoeringen:
1. Haaksparkeren;
Lengte 5,0 m, breedte 2,5 m
met dien verstande dat er voldoende manoeuvreerruimte beschikbaar dient te
zijn voor het kunnen functioneren van de parkeerplaatsen, dat wil zeggen
minimaal 5 m achter een insteekvak voor haaksparkeren.
2. Langsparkeren:
Vaklengte 6,0 m, breedte 1,8 m.
c. 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.
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10.1.2 Vrachtauto's
a. Parkeerplaatsen voor vrachtauto's dienen aangelegd te worden op eigen terrein.
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 vrachtautoparkeren moet worden voldaan aan de CROW-publicatie 327 'Handreiking
vrachtautoparkeren' zoals die gelden op het tijdstip van indiening van de aanvraag
omgevingsvergunning en dat indien deze publicatie gedurende de planperiode wordt
gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.

10.1.3 Laden en lossen
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 moet zijn verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in
voldoende ruimte voor het laden en lossen met bijbehorende voorzieningen en
manoeuvreerruimte.

10.1.4 Afwijken
a. Parkeernorm
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 10.1.1, mits:
1. ten minste wordt voldaan aan de minimum parkeernormen, zoals opgenomen in de
CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar
parkeernormen', zoals die gelden op het tijdstip van indiening van de aanvraag
omgevingsvergunning en dat indien deze publicatie gedurende de planperiode wordt
gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging, en 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 artikel 10.1.3,
indien en voor zover op andere wijze in de benodigde ruimte voor het laden of lossen van
goederen wordt voorzien.
c. Eigen terrein
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Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 10.1.1 sub b
en artikel 10.1.2 sub a, mits:
1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad;
2. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 11

11.1

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

1. 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,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. 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.
2. 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%.
3. 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.

11.2

Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. 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 strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.
4. 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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11.3

Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van
overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kan het bevoegd gezag ten
behoeve van die persoon of personen een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken
van dat overgangsrecht.
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Artikel 12

Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Spijk, Zorgcomplex Spijkse Kweldijk 39b en 41'
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