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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding voor het bestemmingsplan 

Aan de Mr. Heblystraat (kadastraal perceel 2629) bevindt zich een perceel met een woonbestemming zonder 

bebouwing. De eigenaar is voornemens op dit perceel één vrijstaande woning te realiseren. Deze ontwikkeling 

wordt mogelijk doordat er aan de Kerkweg 29a één woningcontingent van de aldaar toegestane 6 

woningcontingenten wordt verplaatst naar de Mr. Heblystraat. 

 

Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de 

locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. In dit document wordt dit 

toegelicht en gemotiveerd waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied bestaat uit twee locaties. Het perceel aan de Mr. Heblystraat (kadastrale gemeente Varik, 

sectie B, nr. 2629) en het perceel aan de Kerkstraat 29a bevinden zich beiden in de kern van Varik in de 

gemeente West Betuwe. Bijgevoegde afbeelding toont globaal de ligging van het plangebied in de omgeving. 

Het perceel aan de Mr. Heblystraat is aangegeven met een rode cirkel en het perceel aan de Kerkstraat met 

een blauwe cirkel. 

 

 
Ligging plangebied aan de Mr. Heblystraat (rode cirkel) en de Kerkstraat (rode cirkel) 
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1.3  Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de bestaande situatie en van het plan. Daarna wordt in hoofdstuk 3 

ingegaan op het relevante Rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid. In hoofdstuk 4 wordt de haalbaarheid 

van het project getoetst op grond van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. Ook wordt ingegaan op de 

economische haalbaarheid van het plan. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische opzet van het plan. 

Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de wijze hoe burgers en andere belanghebbenden betrokken zijn bij het plan 

(maatschappelijke uitvoerbaarheid). Hierin zijn de uitkomsten van inspraak, vooroverleg en zienswijzen 

opgenomen. 
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Hoofdstuk 2  Het initiatief 

In dit hoofdstuk wordt het initiatief beschreven. Eerst wordt ingegaan op de bestaande situatie van het 

plangebied en de relatie met de omgeving. Daarna wordt ingezoomd op het beoogde initiatief. 

2.1  Huidige situatie 

De Mr. Heblystraat en de omgeving ten noorden, oosten en zuiden van het perceel betreft een woongebied 

met voornamelijk woningen. Ten westen van het plangebied loopt de Keizerstraat waarlangs zich verschillende 

functies bevinden zoals een autodealer, fietsenmaker en een aannemer. Het perceel 2629 aan de Mr. 

Heblystraat is momenteel in gebruik als tuin en wordt regelmatig onderhouden en gemaaid. Het perceel 

betreft een lege plek in de rondom bebouwde woonomgeving. Op het perceel direct ten noordoosten van het 

plangebied wordt momenteel een twee-onder-een-kap woning gerealiseerd. Op navolgende afbeelding is de 

huidige situatie weergegeven. 

 

 
Luchtfoto van het plangebied aan de Mr. Heblystraat (bron: Google Maps) 

 

Het perceel aan de Kerkstraat 29a is eveneens onbebouwd. De directe omgeving bestaat hoofdzakelijk uit 

woningen. Ter plaatse van het perceel is het realiseren van 6 woningen toegestaan. Op navolgende afbeelding 

is de huidige situatie weergegeven. 
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Luchtfoto van het plangebied aan de Kerkstraat (bron: Google Maps) 

2.2  Toekomstige situatie 

Aan de Meester Heblystraat zal één woning worden gerealiseerd. De woning bestaat uit 1 laag met kap. In de 

kap wordt 1 laag met zolder gerealiseerd. De woning wordt gekenmerkt als vrijstaand en beschikt over een 

eigen oprit, aangesloten op de Meester Heblystraat. Hiermee wordt parkeren op eigen terrein gerealiseerd. De 

navolgende illustratie toont de beoogde ontwikkeling. 
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Toekomstige situatie van het perceel aan de Mr. Heblystraat 

 

Om de woning aan de Mr. Heblystraat mogelijk te maken is ter plaatse van het bouwvlak aan de Kerkstraat 29a 

is met voorliggend initiatief het aantal toegestane woningen gewijzigd van 6 naar 5.  
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Rijksbeleid 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  

Gebiedsgericht  

Per januari 2021 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van kracht. Met de komst van de NOVI zijn meerdere  

nationale beleidsstukken komen te vervallen, waaronder de SVIR. Strategisch relevante delen van de SVIR en  

het Barro (zie ook hierna) zijn echter opgenomen in de NOVI en blijven daarmee ook na inwerkingtreding van  

de NOVI gelden.   

  

De NOVI biedt een langetermijnperspectief op de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050.  

Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van Nederland de komende  

dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van nieuwe woningen, ruimte voor opwekking  

van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en 

omschakeling naar kringlooplandbouw. Alles met zorg voor een gezonde bodem, schoon water, behoud van 

biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving.   

  

Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen, geeft het richting op vier prioriteiten en helpt keuzes  

maken waar dat moet. Want niet alles kan overal. Deze visie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met  

provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke instellingen en burgers.  

  

De NOVI is vastgesteld op grond van de geldende regelgeving, omdat de Omgevingswet nog niet in werking is.  

De NOVI voldoet tevens aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan een omgevingsvisie. Zodra de  

Omgevingswet in werking is getreden, zal deze omgevingsvisie dan ook gelden als de Nationale Omgevingsvisie 

in de zin van deze wet.   

  

In het Barro heeft het Rijk voor deze onderwerpen regels opgesteld waarmee de NOVI juridisch verankerd is  

richting lagere overheden. Via het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht zijn deze regels  

aanvullend vastgelegd.  

 

Ladder duurzame verstedelijking 

Een meer algemeen onderwerp uit de SVIR is 'duurzame verstedelijking'. Via de 'ladder voor duurzame 

verstedelijking' wordt een zorgvuldige afweging en besluitvorming geborgd bij ruimtelijke vraagstukken in 

stedelijk gebied. Het gebruik van deze ladder is opgenomen in het Bro (artikel 3.1.6 onder 2).  

De ladder richt zich op nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In de toelichting van een bestemmingsplan dat een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, dient de behoefte aan die ontwikkeling te worden beschreven. 

Als de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, moet bovendien gemotiveerd worden 

waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  

Het Bro beschrijft wat een stedelijke ontwikkeling is: "een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen." 

Onder 'bestaand stedelijk gebied' wordt het volgende verstaan: "bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij 

behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur." 

 

Per 01 juli 2017 is de ladder voor duurzame verstedelijking herzien. Bij de herziening zijn onder meer de drie 

afzonderlijke 'treden' van de ladder losgelaten en is het begrip 'actuele regionale behoefte' gewijzigd in 

'behoefte'. Nieuw is dat de laddertoets bij flexibele plannen kan worden doorgeschoven naar het moment van 

vaststelling van een wijzigings- of uitwerkingsplan.   
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Planspecifiek 

Gebiedsgericht 

Het plangebied ligt niet in een van de aangewezen gebieden van de NOVI en het Barro.  

 

Ladder duurzame verstedelijking 

Voorliggend initiatief omvat het realiseren van één vrijstaande woning aan de Mr. Heblystraat (kadastraal 

perceel 2629) en het verminderen van het aantal toegestane woningen aan de Kerkweg 29a van 6 naar 5 

woningen. Met het initiatief wordt daarmee slechts een woningcontingent wordt verplaatst binnen de kern 

waardoor er geen sprake is van een toename van het aantal woningen. Uit jurisprudentie blijkt dat er pas 

vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 3.1.6. Bro. Toetsing aan de 

ladder voor duurzame verstedelijking is niet nodig.     

3.2  Provinciaal beleid 

Algemeen 

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (december 2018) staan de hoofdlijnen van het provinciale ruimtelijk 

beleid. Op 24 september 2014 is door Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsverordening Gelderland 

vastgesteld. Deze is op 19 december 2018 geactualiseerd op basis van de nieuwe omgevingsvisie. De 

Omgevingsverordening is een uitwerking van de Omgevingsvisie en stelt regels waaraan bestemmingsplannen 

moeten voldoen. 

 

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland 

De provincie wil de focus leggen op een duurzaam, verbonden en een economisch krachtig Gelderland. Door 

daarin te investeren wil de provincie werken aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland centraal. 

Om dat te bereiken wordt de focus gelegd op zeven ambities op het gebied van energietransitie, 

klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en 

leefomgeving. Deze ambities worden hieronder kort samengevat: 

 Een versnelde energietransitie, gericht op forse vergroting van het aandeel duurzame energie en passend 

bij de Gelderse kwaliteiten; 

 Een op de toekomst toegerust beschermend klimaatbeleid; 

 Een voortvarend en innovatief circulair beleid; 

 Een stimulerend en beschermend beleid voor biodiversiteit; 

 Efficiënte, duurzame en innovatieve bereikbaarheid, toegesneden op de veranderende vraag; 

 Een duurzaam, dynamisch en toegankelijk economisch vestigingsklimaat, waar voor ondernemers en 

inwoners een sterke aantrekkingskracht vanuit gaat; 

 Een duurzaam en divers woon- en leefklimaat, dat steeds weet te anticiperen op ontwikkelingen. 

 

Omgevingsverordening Gelderland 

De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus 

beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch instrument om de doorwerking van het provinciaal 

beleid af te dwingen is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels 

noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke 

verplichtingen. 

 

Planspecifiek 

Artikel 2.2 van de omgevingsverordening stelt dat een bestemmingsplan alleen nieuwe woningen mogelijk kan 

maken indien deze passen in een vastgestelde regionale woonagenda. Gezien voor liggend initiatief slechts 

een verplaatsing betreft van een woningcontingent is een verdere toets niet aan de orde. Verder stellen de 

provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening geen specifieke eisen aan voorliggende locatie aan de 

Mr. Heblystraat en de Kerkweg. Geconcludeerd wordt dat het initiatief past binnen het provinciale beleid. 
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3.3  Gemeentelijk beleid 

3.3.1  Wonen naar behoefte, woonvisie West Betuwe 2020 - 2030 

Op 15 december 2020 is door de raad de visie “Wonen naar behoefte, woonvisie West Betuwe 2020 – 2030” 

vastgesteld. Deze visie heeft de volgende vier leidende principes: 

a. We beschermen de unieke landschappelijke kwaliteiten en het karakter van West Betuwe en haar kernen; 

b. Voor elke inwoner is een passende woning haalbaar en betaalbaar; 

c. Ieder kan gezond en veilig wonen; 

d. Woningbouw is mogelijk in elke kern, passend bij de aard en schaal van de kern. Extra groei krijgt de 

ruimte in de A2-corridor. 

 

Met de woonvisie wordt aangegeven hoe West Betuwe de komende 10 jaar op trends wil inspelen. De 

gemeente wil een toekomstbestendige woningmarkt, waarin ruimte is voor alle doelgroepen, zodat West 

Betuwe een leefbare, maar ook groene gemeente is en blijft. Het woningaanbod moet aansluiten op de 

behoefte van de Inwoners. Dorpen waar jong en oud naar tevredenheid wonen.  

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan beschrijft het herzien van het maximaal aantal wooneenheden ter plaatsen van het bouwvlak 

aan de Kerkstraat. Dit om de bouw van een vrijstaande woning aan de Meester Heblystraat mogelijk te maken. 

Hiermee vinden er geen veranderingen plaats in het totaal aantal woningen, reeds gebouwd of gepland. De 

nieuw te bouwen woning bedient dezelfde doelgroep die de geplande woning aan de Kerkstraat voor ogen 

had. De nieuwe woning wordt ingepast in het bestaande dorpsbeeld van Varik. De woonvisie staat dit initiatief 

daarmee niet in de weg. 

 

3.3.2  Geldend bestemmingsplan 

Ter plaatse van beide locaties in het plangebied geldt het bestemmingsplan "Kern Varik" van de voormalige 

gemeente Neerijnen, vastgesteld op 24 november 2016. Het perceel aan de Mr. Heblystraat heeft de 

enkelbestemming 'Wonen'. Daarnaast geldt voor het perceel de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1'. 

Onderstaand een gedeeltelijke uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan ter plaatse dit perceel.  

 



Herziening Kerkstraat 29a en perceel aan Mr. Heblystraat (nr 2629) te Varik 15  

 
Uitsnede bestemmingsplan 'Kern Varik', het perceel aan de Mr. Heblystraat is aangegeven met een rood kader. (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Binnen de bestemming Wonen ontbreekt een bouwvlak, waardoor het realiseren van een woning niet is 

toegestaan.  

 

Ter plaatse van het perceel aan de Kerkweg 29a geldt eveneens de enkelbestemming 'Wonen'. Daarnaast geldt 

voor het perceel de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1'. Onderstaand een gedeeltelijke uitsnede van 

de verbeelding van het bestemmingsplan ter plaatse dit perceel.  

 

 
Uitsnede bestemmingsplan 'Kern Varik', het perceel aan de Kerkweg 29a is aangegeven met een rood kader. (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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Binnen de bestemming 'Wonen' zijn binnen het bouwvlak 6 woningen toegestaan. Met voorliggend initiatief 

wordt dit aantal teruggebracht naar maximaal 5 woningen. Verder verandert er op deze locatie niks, waardoor 

er voor deze locatie in deze toelichting verder geen nadere onderbouwing nodig is. 

 

Tevens geldt tevens voor beide percelen binnen het plangebied het "Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019", 

vastgesteld door de gemeente West Betuwe op 30 juni 2020.  
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid 

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet als gevolg van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

aangetoond worden (artikel 3.1.6 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar 

verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) als ook de economische uitvoerbaarheid van 

het plan. 

4.1  Milieu 

4.1.1  Bodem 

Op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en 

het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan 

namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Bij een functiewijziging zal in veel 

gevallen een specifiek bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.   

 

Planspecifiek 

In het kader van voorliggend initiatief is een bodemonderzoek uitgevoerd ter 0plaatse van het perceel aan de 

Mr. Heblystraat. De onderzoeksrapportage is opgenomen in bijlage 1. De belangrijkste conclusie luidt dat er 

met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén zwaarwegende belemmeringen zijn voor 

het toekomstige gebruik van het perceel voor de nieuwe woning.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect bodem. 

4.1.2  Lucht 

De mate van blootstelling aan luchtverontreiniging speelt een rol in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening. Met betrekking tot 'luchtkwaliteit' zijn twee aspecten van belang. Ten eerste of de luchtkwaliteit ter 

plaatse de nieuwe functie toelaat (de gevoeligheid van de bestemming) en ten tweede wat de bijdrage is van 

het plan aan die luchtkwaliteit.  

 

Luchtkwaliteit ter plaatse 

In de Wet milieubeheer zijn normen opgenomen voor de concentraties van een aantal stoffen in de 

buitenlucht ter bescherming van de mens. De twee belangrijkste stoffen zijn PM10 en PM2,5(fijnstof) en NO2 

(stikstofdioxide). Voor grenswaarde van PM10 en NOx bedraagt 40 µg/m3, van PM2,5 is dat 25 µg/m3. 

 

Bijdrage aan luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. De Wet maakt 

een onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' 

(NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in 

betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 

bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

 

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in de algemene maatregel van bestuur "Niet in 

betekenende mate bijdragen" (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die 

jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 

microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder 

dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden 

een toevoeging van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit, 

omdat een dergelijk project per definitie niet boven de 3%-norm komt.  
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Planspecifiek 

Luchtkwaliteit ter plaatse van het initiatief 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is de huidige luchtkwaliteit ter plaatse getoetst met behulp van de NSL 

Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl). Door de metingen ter plaatse te toetsen aan de grenswaarden is 

gekeken of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Uit metingen van het rekenpunt 15559361 (aan de 

Vam Heemstraweg ter hoogte van plangebied) zijn de volgende concentraties naar voren gekomen: 

 

 NO2  

(stikstofdioxide) 

PM10  

(fijnstof) 

PM2,5 (fijnere fractie 

van fijnstof) 

Gemeten totale concentratie 

jaargemiddelde 2020 (µg/m3) 

 17,9µg/m3 18,1 µg/m3 11,4 µg/m3 

Grenswaarde concentratie 

(µg/m3) 

40 µg/m3 40 µg/m3 25 µg/m3 

 

De gemeten concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen ruim onder de gestelde grenswaarden. Met 

betrekking tot de luchtkwaliteit zijn geen belemmeringen voor onderhavig initiatief. 

 

Bijdrage initiatief 

Ten aanzien van de bijdrage aan luchtkwaliteit is het initiatief (Bouw van één vrijstaande woning) van geringe 

omvang ten opzichte van de benoemde grenswaarde (3%). Op basis van de te verwachten toename aan 

verkeersbewegingen ten gevolge van het project is te concluderen dat dit project 'niet in betekende mate' 

bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een nadere toetsing ten aanzien van het aspect 

luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit. 

4.1.3  Geluid 

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern 

van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh 

worden de volgende objecten beschermd: 

 woningen;  

 geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, psychiatrische 

instellingen en kinderdagverblijven; 

 geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen).  

 

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. 

Binnen deze zones bepaalt het bevoegd gezag de te hanteren grenswaarden. Er geldt een 

voorkeursgrenswaarde en een bovengrens (hoger mag niet). De Wgh gaat verder onder meer ook in op 

geluidwerende voorzieningen. De belangrijkste bronnen van geluidhinder die bij een ruimtelijke ontwikkeling 

aan de orde kunnen zijn betreffen: industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.  

 

Planspecifiek 

Voor voorliggend document is het van belang te kijken naar de mogelijke gevolgen van wegverkeerslawaai. 

Het plangebied ligt aan de Meester Heblytraat. Dit is een 30 km weg binnen de bebouwde kom. In artikel 74 

lid 2 van de Wgh wordt een uitzondering gemaakt voor wegen met een 30 km-regime. Deze wegen hebben 

geen geluidszone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig. Wel moet worden vastgesteld of deze wegen het 

woon- en leefklimaat in het plangebied kunnen aantasten. De Meester Heblystraat heeft een zodanig 

beperkte verkeersdrukte dat het geluid van deze weg niet voor overlast zal zorgen. Nader onderzoek is voor 

deze wegen niet nodig. Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid. 

http://externalhyperlink/
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Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid. 

4.1.4  Milieuzonering 

Milieuzonering is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige 

functies. Doel is om bij het opstellen van een ruimtelijk plan een goed en veilig leefklimaat te waarborgen, 

maar tegelijkertijd ook aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun 

activiteiten.  

 

De mate waarin bedrijven invloed hebben op hun omgeving is afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid en 

de afstand tot een gevoelige bestemming. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar 

hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan 

(bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn 

bij een zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven. 

 

Milieuzonering heeft betrekking op aspecten met een ruimtelijke dimensie, zoals geluid, geur, gevaar en stof. 

De mate van belasting, en daarmee de gewenste aan te houden afstand, kan per aspect en per bedrijfstype en 

verschillen. In de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) is een lijst opgenomen met daarin de minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en 

bedrijven. Van deze richtafstanden kan worden afgeweken, mits wordt onderbouwd waarom de feitelijke 

milieuhinder als minder belastend wordt gezien. 

 

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is 

het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'.  

 

Planspecifiek 

Dit initiatief voorziet in het oprichting van een woning. Het aantal milieugevoelige objecten binnen het 

plangebied neemt daarmee toe. Direct ten noordwesten van het plangebied zijn bedrijven tot en met 

milieucategorie 2 toegestaan, waarvoor de maximale richtafstand 30 meter is. De woning komt tegen het 

centrum van Varik met een menging van functies aan te liggen. Er is daarmee sprake van een ligging in 

gemengd gebied. De richtafstanden kunnen daardoor met één stap worden verlaagd. De richtafstand voor 

gemengd gebied voor functies met milieucategorie 2 betreft 10 meter. Het bouwvlak van de nieuwe woning 

komt op meer dan 10 meter van de locatie waar bedrijven zijn toegestaan. Daarmee worden er geen bedrijven 

belemmerd en zal sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De percelen waar de bedrijven zijn 

toegestaan worden bovendien al gedeeltelijk belemmerd door de bestaande woningen die eromheen liggen. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect milieuzonering. 

4.1.5  Externe veiligheid 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving die 

ontstaan door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het om risicovolle 

inrichtingen, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. 

 

De verplichting om in een ruimtelijk plan in te gaan op deze risico's komt voort uit het 'Besluit externe 

veiligheid inrichtingen' (Bevi), het 'Besluit externe veiligheid transportroutes' (Bevt) en het 'Besluit externe 

veiligheid buisleidingen' (Bevb). Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Vuurwerkbesluit 

veiligheidsafstanden genoemd die moeten worden aangehouden rond stationaire risicobronnen, niet zijnde 

een Bevi-inrichting.  
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De wetgeving richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn 

onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven, en grote 

kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn kleinere kantoren en winkels, horeca, kampeerterreinen 

en bedrijfsgebouwen waarin geen grote aantallen personen aanwezig zijn.  

 

Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden 

risico (PR) van 10-6 per jaar en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde 

afstandscontouren tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het wordt uitgedrukt in een contour van 

10-6 per jaar (de kans dat per jaar 1 persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof mag niet 

groter zijn dan 1 op een miljoen). Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal 

mogelijke slachtoffers. Bij de berekening van het groepsrisico spelen mee de aard en hoeveelheid van de 

gevaarlijke stoffen en het aantal potentiële slachtoffers. 

 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet worden vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen de 

PR en/of de invloedsgebieden van het GR. Binnen de 10-6-contour is het realiseren van kwetsbare objecten 

niet toegestaan.  

 

Planspecifiek 

Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, 

buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van 

belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.  

 

 
Uitsnede locatie risicokaart (bron: risicokaart.nl) 
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Risicovolle bedrijven 

Binnen de beoogde bestemming Wonen passen geen risicovolle activiteiten, zoals Bevi-activiteiten. Uit de 

regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het plangebied niet ligt binnen het invloedsgebied  

van een Bevi-inrichting of de veiligheidsafstanden van andere stationaire risicobronnen. Hierdoor is geen 

verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege risicovolle inrichtingen. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het aspect externe veiligheid wel relevant is 

vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Waal. Het plangebied ligt namelijk binnen het 

invloedsgebied van deze transportroute, waarbij personen kunnen overlijden als rechtstreeks gevolg van een 

zwaar ongeval met toxische stoffen. Het plangebied ligt echter buiten een veiligheidszone, een 

plasbrandaandachtsgebied en de meest relevante zones voor het groepsrisico (de 200 meter zones). 

Op grond van artikel 7 van het Bevt moet in ieder geval worden ingegaan op de mogelijkheden voor: 

 de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute en 

 de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten binnen het 

plangebied. 

Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om hierover een 

advies uit te brengen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 12 juli 2021 aangegeven dat in dit geval 

onderstaande verantwoordingstekst kan worden gehanteerd. Relevant hierbij is ook dat het ruimtelijke besluit 

geen betrekking heeft op het mogelijk maken van een (nog niet aanwezig) "zeer kwetsbaar gebouw",  

bestemd voor verminderd zelfredzame personen. 

 

Bestrijdbaarheid  van de omvang  van een ramp of zwaar ongeval 

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzetten op het beperken of 

voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De brandweer richt zich dan 

niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid  

worden daarom niet verder in beschouwing  genomen. 

 

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat de aanwezigen in het 

plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 

zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het genoemde incidentscenario 

is het advies om te schuilen in een gebouw  en de ramen, deuren en ventilatieopeningen te sluiten. In het 

plangebied zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies tijdig op te volgen. 

 

Buisleidingen 

Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het plangebied niet is gelegen binnen het 

invloedsgebied van relevante buisleidingen voor aardgas en vloeibare brandstoffen. Hierdoor is geen 

verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege buisleidingen. 

 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid is alleen relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Waal. 

Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er in plangebied voldoende mogelijkheden voor de 

zelfredzaamheid bij een zwaar ongeval op deze transportroute. Dit betekent dat geen nadere eisen aan het 

plan hoeven te worden gesteld in het kader van het aspect externe veiligheid. 

 

Wat betreft externe veiligheid is het plan uitvoerbaar. 
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4.2  Water 

Water is een belangrijk thema in de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan 

verdroging en wateroverlast voorkomen worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.  

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot 

water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

 

Waterbeleid voor de 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft advies uitgebracht over het toekomstige waterbeleid in 

Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport 'Anders omgaan met water, Waterbeleid voor 

de 21ste eeuw' (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die 

ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes (drietrapsstrategieën) voor 

duurzaam waterbeheer geïntroduceerd: 

 vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt 

vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Indien nodig wordt overtollig water tijdelijk 

geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen niet meer mogelijk is wordt het water 

afgevoerd.   

 schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt 

gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt het 

zuiveren van verontreinigd water aan bod.     

 

Waterwet 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan 

kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Een 

belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de aloude vergunningstelsels uit de voorheen afzonderlijke 

waterbeheerwetten zijn gebundeld. Dit  resulteert in één vergunning, de watervergunning. 

 

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Dit Nationaal Waterplan 

geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met 

een vooruitblik richting 2050. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft 

maatregelen die in de periode 2016-2021 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 

generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.  

 

Watertoets 

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 

meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets, maar een 

proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek gaan 

voorafgaand aan de vaststelling van het plan. De watertoets bestaat uit twee onderdelen: 

 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om de waterbeheerder vroegtijdig in de 

planvorming te betrekken, en 

 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om in hun plan verantwoording af te leggen 

over de manier waarop omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. Dit laatste gebeurt 

doorgaans in de waterparagraaf bij het betreffende plan. 
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Planspecifiek 

Beleid Waterschap Rivierenland 

Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen 

benutten' bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het 

omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en 

waterketen. 

Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en 

wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de 

watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 

 

Het Waterschap Rivierenland hanteert de beleidsregel 'Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak'. Deze heeft 

als doel de versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak te 

beperkten tot de maatgevende afvoer van het landelijk gebied. Een uitbreiding van het verhard oppervlak 

moet vanuit waterhuishoudkundig opzicht dus waterbalans-neutraal plaatsvinden.  

 

Om te voorkomen dat individuele bewoners voor kleine voorzieningen zoals serres, tuinschuurtjes, enkele 

woning, etc., moeten compenseren geldt er een eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht van 500 m² 

voor stedelijk gebied en 1.500 m² voor landelijk gebied. Deze vrijstelling geldt alleen voor particulieren. 

 

Er moet voldoende berging zijn bij extremere omstandigheden. Voor ontwikkeling met een toename van 

verhard oppervlak tot 5.000 m² kan een standaardberekening worden toegepast, waarbij wordt uitgegaan van 

een maatgevende bui die eenmaal in de 10 jaar voorkomt. Vuistregel daarbij is dat 436 m³ waterberging per 

hectare verhard oppervlak nodig is.  

 

Uit deze vuistregel volgt de volgende berekening: 

Benodigde compensatie = Toename verhard opp (in m²) * 0,0436  

 

Het voorliggende initiaitief voorziet in de bouw van één woning. Het verharde oppervlakte zal ter plaatse van 

het project gebied toenemen. De toename van het verharde oppervlak zal onder de gestelde vrijstellingsgrens 

van 1.500 m2 blijven.  

 

Watertoets 

Voor dit plan is de digitale watertoets ingevuld. Hieruit blijkt dat er geen (beschermingszones van) beschermde 

waterkeringen/watergangen in het plangebied liggen.  

 

Hiermee is het initiatief uitvoerbaar met betrekking tot het aspect water. 

4.3  Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. De Wet 

natuurbescherming beschermt natuurgebieden, inheemse soorten en het bosopstanden in Nederland.  

 

Gebiedsbescherming 

In de Wet natuurbescherming worden de zogenoemde Natura 2000-gebieden beschermd. Natura 2000 is de 

overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze 

Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) 

beschermen om de biodiversiteit te behouden. Natura 2000-gebieden kennen een zogenaamde 'externe 

werking'. Dit betekent dat ontwikkelingen die buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden gelegen zijn, 

ook getoetst moeten worden of er significant negatieve effecten optreden op het betreffende gebied.  
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Soortenbescherming 

Een hoofdstuk in de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse 

planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van 

soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien 

van beschermde dier- en plantensoorten. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve 

gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende 

maatregelen genomen moeten worden. De wet geeft de mogelijkheid aan provincies om voor een bepaald 

aantal soorten via een verordening een algemene vrijstelling op bepaalde verbodsbepalingen te geven.  

Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke 

project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menige soort 

geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.  

 

Planspecifiek 

Gebiedsbescherming 

Voor het voorliggende initiatief is een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd. Uit die onderzoek, zie bijlage 2, 

is het volgende op te maken. Het toekomstige gebruik van de project locatie, toevoeging van één woning, 

voorziet geen bijdrage aan stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/j aan Natura 2000-gebieden. De aanleg 

van de woning veroorzaakt op basis van de inschattingen een bijdrage van 0,01 mol/ha/j op het Natura 2000-

gebied Rijntakken gedurende een periode van 1 jaar, waarmee geen sprake is van significant negatieve 

effecten voor het Natura 2000-gebied. Op overige Natura 2000-gebieden is geen sprake van een bijdrage aan 

stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/j. Gezien de geringe omvang en de afstand tot een Natura 2000-

gebied zal er geen sprake zijn van effecten wat betreft aspecten als geluid-, licht- en trillinghinder. 

 

Soortenbescherming 

Binnen het huidige gebruik is het te ontwikkelen perceel een omheind grasveld. Het perceel huisvest geen 

elementen met grote waarde voor de natuur die mogelijk beschadigd kunnen raken tijdens de beoogde 

ontwikkeling. Daarnaast wordt er geen bebouwing gesloopt en worden er geen poelen gedempt bij de 

realisatie van het initiatief. Hierdoor is het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke effecten van het 

initiatief niet van toepassing. 

 

De uitvoerbaarheid van het initiatief voor ecologie is hiermee aangetoond.  

4.4  Verkeer 

Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur. 

Het voorliggende initiatief voorziet de realisatie van één woning de wordt ontsloten op de Meester 

Heblystraat. Deze straat kan de beperkte toename in verkeersbewegingen als gevolg van het plan goed aan. 

De gemeente West Betuwe hanteert voor een vrijstaande koopwoning op deze locatie (niet stedelijk gebied, 

rest bebouwde kom) een parkeernorm van 1,9 parkeerplaatsen. Binnen het perceel is genoeg ruimte om aan 

deze norm te voldoen. In de regels is geborgd dat hieraan wordt voldaan. 

 

Het plan is uitvoerbaar wat betreft verkeer en parkeren. 

4.5  Cultuurhistorie en archeologie 

In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied 

aanwezige cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Denk aan aanwezige monumenten, historische 

gebieden, kenmerkende (straat)beelden en landschapselementen. Bij het maken van plannen kan ook (weer) 

rekening gehouden worden met al deze elementen die er vroeger wel waren maar nu niet meer. Een bijzonder 

onderdeel van cultuurhistorie is archeologie. 



Herziening Kerkstraat 29a en perceel aan Mr. Heblystraat (nr 2629) te Varik 25  

Cultuurhistorie 

Het belang van cultuurhistorie is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Het Besluit geeft aan 

dat “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 

grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” in het bestemmingsplan opgenomen 

moet worden. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op 

gebiedsniveau te behouden en te versterken. 

 

Archeologie 

De bescherming van archeologische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is geregeld in de Erfgoedwet. De 

essentie van de wettelijke bescherming is dat archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard 

blijven. Bij ruimtelijke plannen geldt de verplichting om rekening te houden met bekende en te verwachten 

archeologische waarden. Indien ingrepen gepaard gaan met een verstoring van de bodem, kan het nodig zijn 

om nader onderzoek te doen, zodat - waar nodig - de archeologische waarden veiliggesteld kunnen worden 

en/of het plan aangepast kan worden. De verantwoordelijkheid voor archeologische waarden ligt bij de 

gemeente.  

Op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) 

waardevolle zaken.   

 

Planspecifiek 

Cultuurhistorie 

De planlocatie ligt midden in het dorp Varik en is nu een grasveld. De locatie huisvest geen objecten die van 

cultuurhistorische waarde zijn en ook in de directe omgeving komen geen cultuurhistorische waarden voor. 

Hierdoor vormt het aspect cultuurhistorie geen belemmering voor het voorliggende initiatief. 

 

Archeologie 

Voor het voorliggende plan is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 1. Uit het onderzoek is op 

te maken dat er voor het noord westelijke deel van het plangebied een hogere verwachting geldt. Dit vanwege 

het aangrenzende perceel dat sinds 1714 bewoond wordt. In dit deel van het perceel worden geen ruimtelijke 

ingrepen ondernomen. De dubbelbestemming zal ter plaatse worden behouden. Voor het overige deel van het 

perceel geldt een lage vondstverwachting. Nader archeologisch onderzoek is niet nodig.  

4.6  Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, 

onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij 

vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van 

plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de 

gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan 

vast te stellen indien: 

 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins 

verzekerd is;  

 het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 

5°, niet noodzakelijk is; 

 het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

 

Planspecifiek 

De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente 

voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. 
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Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de gemeente 

gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges. Eventuele extra 

gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.  

Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens 

geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd kan worden 

dat het plan economisch uitvoerbaar is. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 

5.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan is opgezet volgens de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012).       

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 

planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen 

dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen 

aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting geeft 

een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan dit plan 

ten grondslag liggen. De toelichting is van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing.  

Daarnaast maken ook eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

 

Verbeelding 

De verbeelding is een digitale kaart, waarop bestemmingen en aanduidingen zijn weergegeven. Aanduidingen 

worden gebruikt om bepaalde zaken specifieker te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van  

gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken, functieaanduidingen etc.  

Voor de analoge verbeelding is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of 

kadastrale kaart). Daar waar een verschil is tussen de digitale en de analoge verbeelding, is de digitale versie 

leidend.  

 

Regels 

De planregels zijn standaard onderverdeeld in vier hoofdstukken.  

 Hoofdstuk I : Inleidende regels, deze bevatten de begrippen en wijze van meten;   

 Hoofdstuk II: Bestemmingsregels, dit zijn de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. De 

regels bevatten een bestemmingsomschrijving en regels voor het bouwen en het gebruik.   

 Hoofdstuk III: Algemene regels, dit zijn regels die gelden voor alle bestemmingen. Dit zijn onder meer 

(mogelijke) flexibiliteitsbepalingen in de vorm van wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden.   

 Hoofdstuk IV: Overgangs- en slotbepalingen.  

5.2  Wijze van bestemmen 

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen: 

 Tuin 

Gronden bestemd als "Tuin" zijn bedoeld voor tuinen, erkers, verharding en in- en uitritten. Daarbij zijn 

gronden bestemd als "Tuin" beschikbaar voor water en waterhuishoudige toepassingen. 

 Wonen 

Gronden bestemd als "Wonen" zijn bedoeld voor het huisvesten van woonfuncties en aan huis gebonden 

beroepen. Daarbij mag de ruimte buiten de bebouwing gebruikt worden voor tuinen, erven en overige 

verharding. De woning dient in het bouwvlak te worden gebouwd. Gronden bestemd als "Wonen" zijn ook 

beschikbaar voor het water en waterhuishoudkundige toepassingen. 

Op de locatie Kerkstraat 29a is het aantal toegestane woningen ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

aantal wooneenheden' aangepast van 6 naar 5. Verder wijzigt er op die locatie niks aan de regels en 

verbeelding. 

 Waarde - Archeologie 1 

Gronden met de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 1" zijn gronden waar er vanuit archeologisch 

oogpunt mogelijke waardevolle objecten in de grond zitten.  
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De regeling voor het parkeren is overgenomen uit het Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019 

 

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.3 van het Bro.  
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Hoofdstuk 6  Procedure 

6.1  Algemeen 

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient overleg te worden gevoerd als bedoeld in 

artikel 3.1.1 Bro. Dit is het vooroverleg, waarin het conceptplan wordt voorgelegd aan het waterschap en aan 

die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met 

de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, 

afgezien worden van dit overleg. 

Op basis van artikel 3.1.6 Bro dient verslag te worden gedaan van de wijze waarop burgers en 

maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. Dit is de inspraak. 

Van (formele) inspraak kan, zeker bij wat kleinere plannen, worden afgezien. De gemeentelijke 

inspraakverordening is daarbij ook van belang.    

Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd te 

worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling 

door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6 

weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid voor belanghebbenden beroep in te dienen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van 

de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. 

6.2  Verslag vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Dit bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk overleg toegezonden aan de relevante instanties.   

6.3  Verslag inspraak ex artikel 3.1.6 Bro 

Voor dit plan wordt geen formele inspraakprocedure gehouden. Het bestemmingsplan wordt direct als 

ontwerp ter inzage gelegd. De omwonenden worden over het plan geïnformeerd. 

6.4  Verslag zienswijzen 

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek 
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Bijlage 2  Voortoets stikstofdepositie 
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Bijlage 3  Archeologisch onderzoek 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder:  

 

plan: 

het bestemmingsplan Herziening Kerkstraat 29a en perceel aan Mr. Heblystraat (nr 2629) te Varik met 

identificatienummer NL.IMRO.1960.VARKerk29aHebly-ONT1 van de gemeente West Betuwe. 

 

bestemmingsplan: 

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

 

aanbouw: 

een aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw - gemeten vanaf het peil -, dat bouwkundig ondergeschikt is aan 

het hoofdgebouw en in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw. 

 

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. 

 

aan-huis-verbonden beroep: 

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, ontwerptechnisch, kunstzinnig of 

daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf dat in een woonruimte wordt uitgeoefend, inclusief ondergeschikte 

productiegebonden detailhandel. 

 

afhankelijke woonruimte: 

een bijgebouw bij een woning, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met die woning en waar een 

gedeelte van de huishouding, zoals gehuisvest in die woning, uit een oogpunt van mantelzorg is 

ondergebracht. 

 

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. 

 

archeologisch deskundige: 

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

 

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 opgravingsvergunning ex 

artikel 39 van de Monumentenwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 

(KNA). 

 

archeologische verwachting: 

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

relicten. 
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archeologische waarde: 

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

 

bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

 

bed & breakfast: 

een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt, als 

ondergeschikte toeristisch-recreatieve activiteit. Onder een bed & breakfast-voorziening wordt niet verstaan 

overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden 

en/of arbeid. 

 

bedrijf: 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 

installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 

verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 

 

bestaand: 

bestaand op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

 

bijgebouw: 

een niet voor bewoning bestemd, vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat zowel bouwkundig als functioneel 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en ten dienste staat van het hoofdgebouw. 

 

bouwen: 

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

bouwwerk. 

 

bouwlaag: 

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

is begrensd. 

 

bouwperceel: 

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

is toegelaten. 

 

bouwvlak: 

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

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

 

bouwwerk: 

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

 

detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten verkoop, het verkopen of 

bewaren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 

dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; dienstverlening door een horecabedrijf wordt 

hieronder niet begrepen. 
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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. 

 

gebouw: 

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

ruimte vormt. 

 

hoofdgebouw: 

een of meer 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 die bestemming het belangrijkst is. 

 

horecabedrijf: 

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 

verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt; 

 

inrichting: 

elke door de mens bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die 

binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. 

 

kinderdagverblijf: 

opvang van kinderen in een crèche of daarmee vergelijkbaar verblijf, gedurende één of meer dagdelen per 

week, het hele jaar door. 

 

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. 

 

mantelzorg: 

het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, die hulpbehoevend 

is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak. 

 

overig bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden. 

 

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. 

 

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. 
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voorgevellijn: 

de lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen alsmede het verlengde daarvan. 

 

voorgevelrooilijn: 

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

 

woonruimte: 

een besloten ruimte, die al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten, bestemd is voor de bewoning 

door één huishouden.  

Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

afstand tot de zijdelingse perceelsgrens: 

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat 

bouwperceel voorkomende bouwwerk. 

 

bebouwd oppervlak van een bouwperceel: 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen. 

 

bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil verticaal 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. 

 

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

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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  Tuin 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

b. erkers, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

c. verhardingen voor in- en uitritten; 

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 

Op deze gronden mogen uitsluitend erkers worden gebouwd ten behoeve van de aangrenzende 

hoofdgebouwen. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 

a. De horizontale diepte van een erker mag niet meer bedragen dan 1,5 m. 

b. De erker mag over ten hoogste 50% van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw worden gebouwd. 

c. De bouwhoogte van de erker mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw. 

 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. Op de gronden gelegen achter de voorgevelrooilijn mag de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedragen, met 

uitzondering van: 

1. pergola’s waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m mag bedragen; 

2. verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten (met uitsluiting van reclamemasten), waarvan de 

bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen. 

b. Op de gronden gelegen vóór de voorgevelrooilijn mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen, met 

uitzondering van: 

1. pergola’s waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m mag bedragen; 

2. overig tuinmeubilair, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen; 

3. verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten (met uitzondering van reclamemasten), waarvan 

de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen. 

Artikel 4  Wonen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. aan-huis-verbonden beroepen; 

c. tuinen, erven en verhardingen; 

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand’ mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gebouwd. 
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b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen niet meer 

bedragen dan ter plaatse van deze aanduiding is aangegeven.  

c. Hoofdgebouwen dienen binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd. 

d. De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 

2,5 m daarachter. 

e. De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum 

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

f. De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum 

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

g. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)' mag de inhoud van een hoofdgebouw niet meer 

bedragen dan is aangegeven. 

h. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen ter plaatse van de aanduiding 

‘vrijstaand’ mag aan beide zijden niet minder dan 3 m bedragen. 

 

4.2.2  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de volgende bepalingen: 

a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. 

b. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 1 m achter de voorgevellijn van 

het hoofdgebouw te worden gebouwd. Indien aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten tijde van het ter 

inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan voor 1 m achter de voorgevellijn zijn gesitueerd, 

geldt de bestaande situering. 

c. Bij hoekwoningen mogen geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd vóór het verlengde 

van de voorgevelrooilijn van de om de hoek gelegen hoofdgebouwen. 

d. De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak, mag niet meer 

bedragen dan: 

1. 40 m², indien het bouwperceel kleiner is dan 150 m²; 

2. 40 m2, vermeerd met 25% van het bouwperceel dat groter is dan 150 m², indien het bouwperceel een 

oppervlakte heeft van meer dan 150 m² en minder dan 350 m²; 

3. 90 m2, vermeerd met 10% van het bouwperceel dat groter is dan 350 m² met een maximum van 150 

m2, indien het bouwperceel groter is dan 350 m²; 

e. met dien verstande, dat de bovengenoemde maten uitsluitend mogen worden overschreden door een 

hobbykas van maximaal 6 m² en onder de voorwaarde dat achter de woning een eigen buitenruimte 

aanwezig moet blijven van minimaal 25 m². 

f. De goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m. 

g. De goothoogte van een aanbouw of aangebouwd bijgebouw mag niet meer bedragen dan de hoogte van 

de begane-grondlaag van het hoofdgebouw. 

h. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de woning. 

i. De afstand van een vrijstaand bijgebouw tot de woning mag niet minder bedragen dan 3 m. 

j. In afwijking van het bepaalde onder a en b, mag op de gronden behorende tot de voortuin per woning één 

aanbouw, zoals een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat: 

1. de horizontale diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m; 

2. over ten hoogste 50% van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw mag 

worden gebouwd; 

3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw. 

k. Voor zover de bestaande aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen, ten tijde van het ter inzage 

leggen het ontwerp van dit bestemmingsplan, groter zijn dan deze regels maximaal toelaten, gelden de 

bestaande maten als maximale maten. 
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4.2.3  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. 

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 

2 m bedragen, met dien verstande dat: 

1. de bouwhoogte van pergola’s niet meer dan 2,5 m mag bedragen; 

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

3. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten (met uitsluiting van 

reclamemasten) niet meer dan 5 m mag bedragen; 

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 1 

m bedragen, met dien verstande dat: 

1. de bouwhoogte van pergola’s niet meer dan 2,5 m mag bedragen; 

2. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten (met uitsluiting van 

reclamemasten) niet meer dan 5 m mag bedragen. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken: 

a. van het bepaalde in lid 4.2.1 onder c, voor het vergroten van het hoofdgebouw aan de achterzijde, met 

dien verstande dat: 

1. de totale diepte van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 15 m; 

2. de goothoogte van een gebouw niet meer mag bedragen dan de goothoogte van het bestaande 

hoofdgebouw; 

3. de bouwhoogte van een gebouw niet meer mag bedragen dan de bouwhoogte van het bestaande 

hoofdgebouw; 

4. de uitbreiding wat betreft de situering en afmetingen past in de stedenbouwkundige opzet van het 

gebied; 

5. door de uitbreiding van het hoofdgebouw geen onevenredige gronden aantasting plaatsvindt van de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. Dit betekent onder andere dat de bezonning 

van het uitzicht van de naastgelegen percelen niet onevenredig mogen worden geschaad; 

b. van het bepaalde in lid 4.2.2 onder b, voor het bouwen van een aanbouw, bijgebouw of overkapping tot 

op minder dan 1 m van de voorgevellijn dan wel geheel of gedeeltelijk vóór de voorgevellijn, met dien 

verstande dat: 

1. het aan- en/of bijgebouw of de overkapping wat betreft de situering en afmetingen past in de 

stedenbouwkundige opzet van het gebied; 

2. door de bouw van het aan- en/of bijgebouw of de overkapping geen onevenredige gronden 

aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. Dit betekent 

onder andere dat de bezonning van het uitzicht van de naastgelegen percelen niet onevenredig 

mogen worden geschaad; 

3. het aan- en/of bijgebouw of de overkapping is verbonden met het hoofdgebouw aan de voorgevel 

respectievelijk zijgevel dan wel met de voorgevel respectievelijk de zijgevel van het hoofdgebouw één 

geheel vormt; 

4. de oppervlakte van het aan- en/of bijgebouw of de overkapping ten hoogste 20 m² bedraagt; 

5. de goothoogte van het aan- en/of bijgebouw of de overkapping ten hoogste 2,75 m bedraagt; 

6. het gedeelte van het gebouw dat voor de voorgevellijn wordt gebouwd, geen (geheel of nagenoeg 

geheel) gesloten wanden mag hebben; 

7. de afstand tot de weg, indien de bouwgrens overschreden wordt, minimaal 3 m bedraagt; 

c. van het bepaalde in lid 4.2.2 onder f voor een goothoogte tot maximaal 5 m, met inachtneming van de 

volgende voorwaarden: 

1. er mag geen tweede bouwlaag ontstaan; 
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2. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen mogen niet onevenredig worden 

aangetast; 

d. van het bepaalde in lid 4.2.2 onder i voor een afstand van een vrijstaand bijgebouw tot het hoofdgebouw 

van minder dan 3 m, met dien verstande dat de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

gebouwen niet onevenredig worden aangetast. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

4.4.1  Aan-huis-verbonden beroepen 

Binnen de bestemming ‘Wonen’ is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen toegestaan als 

nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van 

de bebouwing. 

b. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen 

onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

c. Detailhandel is niet toegestaan. 

d. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 4.1 voor het 

toestaan van lichte bedrijvigheid als nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende 

bepalingen van toepassing zijn: 

a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van 

de bebouwing. 

b. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen 

onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

c. Detailhandel is niet toegestaan. 

d. De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving waarbij geldt dat deze past in 

milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. 

e. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.  

Artikel 5  Waarde - Archeologie 1 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie 1’ aangewezen terreinen zijn, naast andere bestemmingen, mede bestemd 

voor de bescherming van archeologische waarden. 

5.2  Bouwregels 

a. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in lid 5.1 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 100 m² en de verstoring minder diep dan 50 cm is. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 5.2 

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 
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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. 

5.4  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 100 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; 

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. 

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

locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 

3. 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; 

4. 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 Neerijnen of een daardoor 

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

werk. 

  

 



50                                             Herziening Kerkstraat 29a en perceel aan Mr. Heblystraat (nr 

2629) te Varik 

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.  

Artikel 7  Algemene bouwregels 

7.1  Maatvoering 

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte 

en/of de afstand tot enige aanduiding van bouwwerken, 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. 

Artikel 8  Algemene gebruiksregels 

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 gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als afhankelijke woonruimte. 

Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

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

meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

d. van deze regels ten behoeve van de overschrijding van de 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 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. 

e. 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; 

f. 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; 
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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; 

g. 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. 

9.2   Afwijking detailhandel en ambachtelijke bedrijven 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de bestemmingsregels 

teneinde detailhandel en/of ambachtelijke bedrijven te vestigen, waarbij de volgende bepalingen van 

toepassing zijn: 

a. Bij de omgevingsvergunning ten behoeve van detailhandel mag de voorzieningenstructuur in de kern niet 

onevenredig worden aangetast. 

b. Bij de omgevingsvergunning ten behoeve van een ambachtelijke bedrijf dient deze milieuhygiënisch 

inpasbaar te zijn in de omgeving waarbij geldt dat deze past in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten. 

c. Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het woon- en leefklimaat. 

d. Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden. 

e. De omgevingsvergunning mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer 

en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

9.3  Afwijking mantelzorgvoorzieningen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het in artikel 8 onder b vervatte 

verbod ten behoeve van de realisering van een mantelzorgvoorziening in een bijbehorend bouwwerk, dat 

gebruikt gaat worden als een afhankelijke woonruimte bij de woning, mits: 

a. de behoefte aan mantelzorg is aangetoond; 

b. de mantelzorgvoorziening is bedoeld voor de huisvesting van een huishouden; 

c. de waarden en belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

d. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

wordt ingepast; 

e. er geen zelfstandige woning ontstaat. Na beëindiging van de mantelzorgsituatie dient de tijdelijke 

woonunit weer verwijderd te worden. 

f. bij de mantelzorgvoorziening geen afzonderlijke bijgebouwen worden opgericht. 

9.4  Afwijking bed & breakfast 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het uitoefenen van een bed & 

breakfast, mits: 

a. de woonfunctie als hoofdfunctie gehandhaafd blijft, waarbij de oppervlakte die wordt gebruikt ten 

behoeve van de bed & breakfast maximaal 40% van het vloeroppervlak van de (bedrijfs)woning bedraagt, 

met een maximum van 50 m²; 

b. de bed& breakfast binnen de bestaande woning wordt gerealiseerd; 

c. de bed & breakfast in parkeergelegenheid en bergingsmogelijkheden volledig op het eigen perceel 

voorziet; 

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

bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan. 
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9.5  Afwijking evenementen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het toestaan van evenementen, onder de 

volgende voorwaarden: 

a. Het evenement duurt maximaal 7 dagen, inclusief opbouwen, inrichten, afbreken en opruimen. 

b. Er vindt geen horeca ter plaatse plaats, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane 

evenement. 

c. Er vindt geen detailhandel ter plaatse plaats, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane 

evenement, met uitzondering van vlooien- en/of rommelmarkten. 

d. Er treden geen onomkeerbare gevolgen voor het landschap op. 

e. De belangen van de betreffende bestemmingen worden niet onevenredig aangetast. 

f. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

g. Belangen van derden worden niet onevenredig geschaad. 

h. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in de omgeving aanwezige architectonische, 

cultuurhistorische of natuurwaarden. 

i. De belangen van in de nabijheid gelegen functies verzetten zich niet tegen het gebruik van de betreffende 

bestemmingen voor het evenement. 

9.6  Afwijking kinderdagverblijf 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het uitoefenen van een kinderdagverblijf bij 

een (bedrijfs)woning, mits: 

a. de hoofdfunctie gehandhaafd blijft, waarbij de oppervlakte die wordt gebruikt voor het kinderdagverblijf 

maximaal 40% van het vloeroppervlakte van de bestaande bebouwing bedraagt, met een maximum van 

50 m²; 

b. het kinderdagverblijf binnen de vigerende bouwregeling wordt ingepast; 

c. de verkeersintensiteit en inrichting van de weg, waaraan het kinderdagverblijf is gelegen, van dien aard 

zijn, dat het gebruik voor het brengen en halen van de kinderen de verkeersveiligheid niet in de weg staat; 

d. ten behoeve van het kinderdagverblijf in voldoende parkeergelegenheid en bergingsmogelijkheden op het 

eigen perceel wordt voorzien; 

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

bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan; 

f.  uit de noodzakelijke milieu- en/of andere onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het 

gebruik als kinderdagverblijf. 

Artikel 10  Algemene wijzigingsregels 

10.1  Wijzigen Waarde - Archeologie 1 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door: 

a. de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 1’ 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; 

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 1’ toe te kennen indien uit aanvullend 

en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden met deze 

medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft. 
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Artikel 11  Overige regels 

11.1  Parkeren 

11.1.1  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 1 van deze regels. 

b. Parkeerplaatsen dienen aangelegd te worden op het eigen terrein, waarbij de afmetingen per 

parkeerplaats ten minste voldoen aan de volgende maatvoeringen. 

 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. 

 

11.1.2  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. 

 

11.1.3  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. 
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11.1.4  Afwijken 

a. Parkeernorm 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.1.1 onder a, 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. Geheel of gedeeltelijk afwijken parkeereis 

Het bevoegd gezag kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de parkeereis toestaan. De afwijking moet goed 

en navolgbaar onderbouwd worden. Van het afwijken van de parkeereis kan sprake zijn bij: 

1. Maatwerk: de afwijking moet onderbouwd worden aan de hand van specifieke kenmerken van de 

locatie, functie of doelgroep van het project. 

2. Locatie: er moet sprake zijn van een locatie waar het feitelijk onmogelijk is om geheel of gedeeltelijk 

aan de parkeereis te voldoen of waar het in alle redelijkheid onmogelijk of onwenselijk is (o.a. op 

grond van planeconomische overwegingen) om geheel of gedeeltelijk te voldoen aan de parkeereis. 

c. Vrijstelling parkeereis 

Als een ontwikkeling uit economisch oogpunt of uit het oogpunt van milieu, hinder of woonomgeving door 

de gemeente bijzonder gewenst is, kan volledige vrijstelling van de parkeereis worden verleend. 

Deze volledige vrijstelling wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verleend en een verzoek daartoe 

wordt uitvoerig gemotiveerd. Voor het verkrijgen van de vrijstelling wordt in ieder geval aangetoond dat 

het niet mogelijk is om geheel of gedeeltelijk aan de parkeereis op eigen terrein te voldoen en dat er 

evenmin mogelijkheden bestaan om de parkeereis geheel of gedeeltelijk in de openbare ruimte op te 

lossen. 

d. Ruimte voor laden of lossen 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.1.3, indien en voor zover 

op andere wijze in de benodigde ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt voorzien. 

e. Eigen terrein 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.1.1 onder b en 11.1.2 

onder 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 12  Overgangsrecht 

12.1  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, 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 wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan; 

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid onder artikel 12.1 voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%; 

3. Het eerste lid onder artikel 12.1 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.  

12.2  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 onder artikel 

12.2, 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 onder artikel 12.2, 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 onder artikel 12.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Herziening Kerkstraat 29a en perceel aan Mr. Heblystraat (nr 2629) te Varik'.  
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Gebiedsindeling Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019  
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Verbeelding 
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