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Hoofdstuk 1: Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
het bestemmingsplan Spijkse Kweldijk 79 van de gemeente West Betuwe;
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1960.BpSPISpijkseKwel79-ONT1 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3 aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden;
1.4 aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5 aan-huis-verbonden beroep:
het door de bewoner van de woning beroepsmatig verlenen van diensten op
administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, of
hiermee gelijk te stellen gebieden, waaronder kappers, dat door zijn beperkte
omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de
woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet zijnde detailhandel, behoudens de
beperkte verkoop van artikelen verband houdende met de activiteiten;
1.6 aan-huis-verbonden bedrijf:
het door de bewoner van de woning bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het
uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door handwerk,
dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen met
behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet zijnde detailhandel,
behoudens de beperkte verkoop van artikelen verband houdende met de activiteiten;
1.7 bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.8 bebouwingspercentage:
een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft
dat maximaal mag worden bebouwd;
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1.9 bestaand:
•
•

bij bebouwing: bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan, mits op een legale wijze tot stand gebracht, dan wel mag
worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
bij gebruik: gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft
verkregen;

1.10 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.11 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.12 bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op het hetzelfde
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
1.13 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten,
vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.14 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.15 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegestaan;
1.16 bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
1.17 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
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1.18 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun
vindt in of op de grond;
1.19 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop),
het verkopen, het verhuren en/of leveren van goederen aan personen die die
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening
van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.20 erf:
op de verbeelding als zodanig aangegeven gronden, niet zijnde het bouwvlak,
waarbinnen volgens dit plan bij de bestemming behorende bebouwing is toegestaan;
1.21 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte vormt;
1.22 geluidzoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van
vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;
1.23 overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien
van een gesloten dak.
1.24 peil:
a. voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte
van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. voor gebouwen die worden gebouwd in de dijk tot 2 meter onder de kruin van de
dijk: de kruin van het aanliggende dijklichaam;
c. voor gebouwen in de dijk op meer dan 2 meter onder de kruin van de dijk: het
gemiddelde bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de
hoofdtoegang;
d. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende
afgewerkte maaiveld voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan
een weg grenst:de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang1.23 seksinrichting:
1.25 seksinrichting:
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of op een
kennelijk bedrijfsmatige wijze seksuele handelingen worden verricht of vertoningen
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van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk
geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of
een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al
dan niet in combinatie met elkaar;
1.26 voorgevel:
de naar de weg of naar de openbare ruimte gekeerde gevel van een gebouw of,
indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de
gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als
voorgevel moet worden aangemerkt;
1.27 voorgevellijn:
de denkbeeldige lijn, die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de
perceelsgrenzen;
1.28 voorgevelbouwgrens:
het naar de weg of naar de openbare ruimte gekeerde deel van de bouwgrens of,
indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg of openbare ruimte
gekeerde deel van de bouwgrens, het deel van de bouwgrens dat door de ligging, de
situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als voorgevelbouwgrens moet
worden aangemerkt;
1.29 waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer,
waterberging en waterkwaliteit;
1.30 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer
dan één huishouden;
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:
2.1 de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3 de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
2.4 de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of
het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein
ter plaatse van het bouwwerk;
2.6 de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend;
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijf
3.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Opslag
met de daarbij behorende:
b. tuinen, erven en terreinen;
c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. parkeervoorzieningen;
e. groenvoorzieningen.

3.2
Bouwregels
3.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd,
met uitzondering van het bepaalde in sub d;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer
bedragen dan is aangegeven;
d. gebouwen zijn buiten het bouwvlak toegestaan onder de volgende
voorwaarden:
1. de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak bedraagt
20% van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel met een
maximum van 375 m²;
2. de minimale afstand tot de erfgrens bedraagt 3 meter;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 meter.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter
bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en
terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1
meter mag bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet
meer dan 2,5 meter bedragen en de oppervlakte mag niet meer dan 10 m²
bedragen.
3.3

Afwijken van de bouwregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. lid 3.2.1 sub a ten behoeve van het veranderen van de vorm van het
bouwvlak, met dien verstande dat:
1. het noodzakelijk is om de vorm van het bouwvlak te wijzigingen in verband
met de bedrijfsvoering. Deze noodzaak blijkt uit een daartoe opgesteld
bedrijfsplan;
2. het bouwvlak niet mag worden vergroot;
3. er sprake dient te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing door
middel van een erfinrichtingsplan;
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4. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van
• de milieusituatie;
• de verkeersveiligheid;
• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
• het landschaps- en bebouwingsbeeld;
b. sublid 3.2.1 sub c ten behoeve van het verhogen van de bouwhoogte, met
dien verstande dat:
1. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 10 m;
2. aangetoond is dat de verhoging van de bouwhoogte noodzakelijk is in het
kader van een doelmatige bedrijfsvoering;
3. omliggende waarden door de verhoging van de bouwhoogte niet
onevenredig worden aangetast, waartoe in ieder geval onderzoek dient
plaats te vinden naar stedenbouwkundige en landschappelijke waarden;
3.4
Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval
gerekend het gebruik voor:
a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
b. wonen;
c. detailhandel;
d. seksinrichtingen;
e. opslag van goederen en materialen die zichtbaar is vanaf de openbare
weg.
3.4.2 Etmaalwaarde
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de
inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden en activiteiten mag op de gevels van woningen en
andere geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:
45 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur)
40 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur)
35 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur)
Geluidniveaus moeten worden gemeten en beoordeeld overeenkomstig de
Handleiding meten en rekenen Industrielawaai
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Artikel 4 Wonen-1
4.1. Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart voor Wonen-1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in vrijstaande woningen, al dan niet in combinatie met de
uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of aan-huisverbonden bedrijf zoals opgenomen in milieucategorie 1 van de Lijst
van bedrijven, met dien verstande dat maximaal 40% van de
vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw en
bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan-huisverbonden beroep en/of aan-huis-verbonden bedrijf, met een maximum
van 50 m²;
b. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen,
waaronder duikers;
c. groenvoorzieningen;
met de daarbij behorende:
d. tuinen en erven;
e. parkeervoorzieningen
4.2. Bouwregels
4.2.1. Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden
gebouwd behoudens het bepaalde in 4.2.3;
b. het aantal woningen per bouwperceel mag niet meer bedragen dan 1;
splitsing van een bouwperceel ten behoeve van een extra woning is niet
toegestaan.
c. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel
maximaal 3 m uit de voorgevelbouwgrens;
d. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt minimaal 3 m aan
beide zijden. Indien de bestaande afstand tot een zijdelingse
perceelsgrens minder bedraagt dan 3 m, dan betreft de bestaande
afstand de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens;
e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is
aangegeven;
f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is
aangegeven;
g. de dakhelling mag niet minder dan 30° bedragen en niet meer dan 60°.
4.2.2. Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de bijgebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak en binnen de
gronden die op de plankaart zijn aangeduid als 'erf' worden gebouwd;
b. de minimale afstand tot de voorgevellijn bedraagt 3 m;
c. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een hoofdgebouw
bedraagt maximaal 50 m² op de gronden die op de plankaart zijn
aangeduid als 'erf', met dien verstande dat bij bouwpercelen met een
oppervlakte van meer dan 500 m² de maximum gezamenlijke
oppervlakte van 50 m² mag worden vermeerderd met 10% van het
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oppervlakte van het bouwperceel boven de 500 m² tot een maximum
van 100 m²,
met inachtneming van de volgende bepaling:
- minimaal 50% van de gronden die op de plankaart zijn aangeduid als
'erf' dient onbebouwd en onoverdekt te blijven;
d. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m;
e. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5 m.
4.2.3. Afwijking bouwen in aanduiding tuin
In afwijking van het bepaalde in 4.2.1. sub a gelden voor het bouwen van
gebouwen op de gronden met de aanduiding 'tuin' de volgende bepalingen:
a. op de gronden met de aanduiding 'tuin' zijn uitsluitend erkers
toegestaan;
b. de breedte van een erker bedraagt aan de voorzijde maximaal 60% van
de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw en aan de zijgevel
maximaal 40% van de breedte van de zijgevel van het hoofdgebouw;
c. de maximale hoogte van een erker bedraagt het vloerpeil van de eerste
verdieping van het hoofdgebouw;
d. de maximale diepte van de erker bedraagt 25% van de diepte van de
gronden met de aanduiding 'tuin', met een maximum van 1,5 m;
e. op een erker is een transparante afscheiding toegestaan, dat wil
zeggen dat de afscheiding voor minimaal 80% open dient te zijn, met
een hoogte van 1 m gemeten vanaf bovenkant erker.
4.2.4. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2
m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en
terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de voorgevellijn
maximaal 1 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag
niet meer dan 2,5 m bedragen.
4.3

Afwijking bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijking verlenen van het
bepaalde in lid 4.2.4. onder a voor het bouwen van erf- en
terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn met een hogere bouwhoogte
van 1 m, mits:
a. de bouwhoogte van de erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de
deur c.q. poort die toegang verleent tot het bouwperceel, maximaal 2
m bedraagt;
b. de bouwhoogte van het overige deel van de erf- en terreinafscheidingen
maximaal 1,5 m bedraagt, waarbij geldt dat het deel van de erf- of
terreinafscheiding dat hoger is dan 1 m transparant dient te zijn;
c. door de bouw van de erf- en terreinafscheidingen geen onevenredige
aantasting zal plaatsvinden van de stedenbouwkundige kwaliteit en
beeldkwaliteit van de naaste omgeving.

10

4.4.
4.4.1

Gebruiksregels
Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval
gerekend het gebruik voor:
a. het wonen in vrijstaande bijgebouwen;
b. kamerbewoning;
c. seksinrichtingen;
d. bij aan-huis-verbonden beroep of aan-huis-verbonden bedrijven:
- opslag van goederen en materialen, die zichtbaar is vanaf de openbare
weg.
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Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 3
5.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn,
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor de bescherming van (te verwachten) archeologische waarden.

5.2
Bouwregels
5.2.1 Regels vanwege samenvallende bestemmingen
Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen
het gebied met de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' is
toegestaan, is uitsluitend toelaatbaar indien het verenigbaar is met het belang
van de bescherming van archeologische waarden.
5.2.2 Verbod bouwen ten behoeve van andere bestemming
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden
gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.
5.2.3 Bouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, tenzij:
a. het werkzaamheden in de bodem betreft, als gevolg van het oprichten van
bouwwerken, tot een diepte van 30 cm onder het bestaande maaiveld;
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden
geschaad;
c. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken,
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering
wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders;
d. gebouwen maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden
opgericht;
e. het nieuw te bebouwen oppervlak niet groter is dan 500 m².
5.3
Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Afwijken bouwen ten behoeve van andere bestemming
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken
van het bepaalde in 5.2.2 en toestaan dat in de andere bestemming
gebouwen worden gebouwd, indien de archeologische waarden door de
bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad. Aan
een omgevingsvergunning kunnen in ieder geval de volgende regels worden
verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor (ondanks
de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem worden
behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al of niet bouwen van kelders,
het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen
die op dit doel zijn gericht;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
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monumentenzorg die voldoet aan een door het bevoegd gezag bij de
omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
5.3.2 Voorwaarden omgevingsvergunning
a. De omgevingsvergunning als bedoeld in 5.3.1 wordt niet verleend dan
nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld.
b. Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als
bedoeld in 5.3.1 wint het schriftelijk advies in bij de archeologisch
deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de
omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de archeologische waarden, en of en zo ja welke voorwaarden
dienen te worden gesteld.
5.4

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

5.5

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, of van werkzaamheden
5.5.1 Verboden werken en werkzaamheden
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde Archeologische verwachting 3' zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 2 meter;
b. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of
vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en
het aanleggen van drainage;
c. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van
bestaande funderingen) van gronden waarvoor geen
ontgrondingenvergunning is vereist;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en
pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de
bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden
verwijderd;
h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of
rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere
oppervlakte- verhardingen;
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i.

het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur.

5.5.2 Verbod niet van toepassing
Het verbod als bedoeld in 5.5.1 is niet van toepassing op werken of
werkzaamheden die:
a. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 30
cm onder het bestaande maaiveld;
b. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand
van maximaal 2,5 meter uit een bestaande fundering van een bestaand
bouwwerk;
c. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft over een maximale
oppervlakte van 500 m²;
d. indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden
geschaad;
e. indien de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen,
met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van
bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van
kabels en leidingen;
f. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft waarvoor ten tijde van
het van kracht worden van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
g. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft die direct
samenhangen met een verleende omgevingsvergunning op grond van het
bepaalde in 5.3.
5.5.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 5.5.1 zijn slechts toelaatbaar,
indien door de uitvoering de aanwezige archeologische waarden niet
onevenredig (kunnen) worden aangetast. Teneinde dit te bereiken kunnen aan
een omgevingsvergunning in ieder geval de volgende regels worden
verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor
(ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de
bodem worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al of niet
bouwen van kelders, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag
of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of;
de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg die voldoet aan een door het bevoegd gezag bij de
omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
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Artikel 6 Waarde - Archeologische verwachting 4
6.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 4' aangewezen gronden zijn,
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor de bescherming van archeologische waarden.

6.2
Bouwregels
6.2.1 Regels vanwege samenvallende bestemmingen
Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen
het gebied met de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' is
toegestaan, is uitsluitend toelaatbaar indien het verenigbaar is met het belang
van de bescherming van archeologische waarden.
6.2.2 Verbod bouwen ten behoeve van andere bestemming
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden
gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.
6.2.3 Bouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, tenzij:
a. het werkzaamheden in de bodem betreft, als gevolg van het oprichten van
bouwwerken, tot een diepte van 100 cm onder het bestaande maaiveld;
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden
geschaad;
c. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken,
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering
wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders;
d. gebouwen maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden
opgericht;
e. het nieuw te bebouwen oppervlak niet groter is dan 5000 m².
6.3
Afwijken van de bouwregels
6.3.1 Afwijken bouwen ten behoeve van andere bestemming
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken
van het bepaalde in 6.2.2 en toestaan dat in de andere bestemming
gebouwen worden gebouwd, indien de archeologische waarden door de
bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad. Aan
een omgevingsvergunning kunnen in ieder geval de volgende regels worden
verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor
(ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de
bodem worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al of niet
bouwen van kelders, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag
of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
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monumentenzorg die voldoet aan een door het bevoegd gezag bij de
omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
6.3.2 Voorwaarden omgevingsvergunning
a. De omgevingsvergunning als bedoeld in 6.3.1 wordt niet verleend dan
nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld.
b. Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als
bedoeld in 6.3.1 wint het schriftelijk advies in bij de archeologisch
deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de
omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de archeologische waarden, en of en zo ja welke voorwaarden
dienen te worden gesteld.
6.4

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

6.5

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, of van werkzaamheden
6.5.1 Verboden werken en werkzaamheden
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde Archeologische verwachting 4' zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 2 meter;
b. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of
vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en
het aanleggen van drainage;
c. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van
bestaande funderingen) van gronden waarvoor geen
ontgrondingenvergunning is vereist;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en
pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de
bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden
verwijderd;
h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of
rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere
oppervlakte- verhardingen;
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i.

het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur.

6.5.2 Verbod niet van toepassing
Het verbod als bedoeld in 6.5.1 is niet van toepassing op werken of
werkzaamheden die:
a. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 100
cm onder het bestaande maaiveld;
b. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand
van maximaal 2,5 meter uit een bestaande fundering van een bestaand
bouwwerk;
c. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft over een maximale
oppervlakte van 5000 m²;
d. indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden
geschaad;
e. indien de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen,
met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van
bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van
kabels en leidingen;
f. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft waarvoor ten tijde van
het van kracht worden van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
g. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft die direct
samenhangen met een verleende omgevingsvergunning op grond van het
bepaalde in 6.3.
6.5.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 6.5.1 zijn slechts toelaatbaar,
indien door de uitvoering de aanwezige archeologische waarden niet
onevenredig (kunnen) worden aangetast. Teneinde dit te bereiken kunnen aan
een omgevingsvergunning in ieder geval de volgende regels worden
verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor
(ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de
bodem worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al of niet
bouwen van kelders, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag
of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of;
c. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg die voldoet aan een door het bevoegd gezag bij de
omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
6.5.4 Voorwaarden omgevingsvergunning
a. De omgevingsvergunning als bedoeld in 6.5.1 wordt niet verleend dan
nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
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verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld.
b. Alvorens een besluit te nemen omtrent het verlenen van een
omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag advies in van een
archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de
omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de archeologische waarden, en welke voorwaarden dienen te
worden gesteld.
6.6

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde de
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' geheel of
gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van aanvullend en/of definitief
archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer
archeologische begeleiding of zorg nodig is
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 7 Anti-dubbeltelbepaling
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 8 Parkeren
a. In het geval van de oprichting of uitbreiding van een gebouw dient ten behoeve
van het parkeren van auto's te worden voorzien in voldoende
parkeergelegenheid.
b. Er is sprake van voldoende parkeergelegenheid indien voldaan wordt aan de
normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de Nota Parkeernormen, zoals
die geldt ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning om te bouwen.
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Artikel 9 Algemene bouwregels
9.1 Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen
a. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van
bovengronds gelegen gebouwen, alsmede ter verbinding van gebouwen.
b. De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal
4 meter onder peil.
9.2 Bestaande afstanden en maten
a. Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van
bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij
of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of Woningwet, op het
tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan
ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden
als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.
b. In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of
oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming
van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
of Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het
plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze
maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden
c. In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in a. en b.
uitsluitend van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.
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Artikel 10 Algemene afwijkingsregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot maximaal
10% van die maten, afmetingen en percentages;
b. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden,
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
c. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 11 Overgangsrecht
11.1 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 voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is
tenietgegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.
11.2 Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt
verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12 Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:
Regels deel uitmakend van het bestemmingsplan Spijkse Kweldijk 79 van de
gemeente West Betuwe.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van .........2019.
De voorzitter,

De griffier,

H.W.C.G. Keereweer

A.J. van den Brink
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