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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Vuren De Grienden met identificatienummer NL.IMRO.0733.BpDeGrienden-ON01  
van de gemeente Lingewaal;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervant in het GML-bestand 
NL.IMRO.0733.BpDeGrienden-ON01 met de bijbehorende regels;

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  agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 
(houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren;

1.6  agrarisch medegebruik

een gebruik voor kleinschalige niet-bedrijfsmatige agrarische activiteiten, al dan niet met een 
hobbymatig karakter;

1.7  bebouwing

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

1.8  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;

1.9  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  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;

1.12  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;

1.13  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
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1.14  bouwperceel

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

1.15  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.16  bouwvlak

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

1.17  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;

1.18  dagrecreatie

vormen van recreatie, die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en niet gericht 
zijn op het verstrekken van nachtverblijf;

1.19  educatief medegebruik

een educatief gebruik van gronden en bouwwerken dat ondergeschikt is aan de functie van de 
bestemming waarbinnen dit educatieve gebruik is toegestaan, zoals rondleidingen;

1.20  extensieve dagrecreatie

die vormen van openluchtrecreatie, waarbij in het algemeen het beleven van rust voorop staat en het 
aantal recreanten per oppervlakte-eenheid beperkt is, niet zijnde kleinschalige oeverrecreatie. 
Voorbeelden zijn fietsen en wandelen;

1.21  gebouw

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

1.22  grondgebonden agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of in overwegende mate afhankelijk is van het 
voortbrengend vermogen van onbebouwde grond in de directe omgeving van het bedrijf. Grondgebonden 
bedrijven zijn in ieder geval: akkerbouw-, fruitteelt- en vollegrondstuinbouwbedrijven en 
boomteeltbedrijven, waarvan de bomen rechtstreeks in de grond zijn geplant. Melkvee- en/of 
weideveebedrijven zijn ook grondgebonden;

1.23  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. voor gebouwen aan de dijk en in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande 
aansluitende afgewerkte maaiveld;

1.24  teeltondersteunende voorzieningen

voorziening in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten wordt 
gebruikt om de volgende doelen na te streven:

verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating, terugdringing van 
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onkruidgroei en beperking van vraatschade;
verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd te telen;
bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, terugdringen 
onkruidbestrijding, effectief omgaan met water).

Teeltondersteunende voorzieningen zijn hagelnetten, schaduwnetten en tunnelkassen;

1.25  tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen

teeltondersteunende voorzieningen welke zo lang als de teelt dit vereist aanwezig zijn, met een 
maximum van drie maanden per jaar;

1.26  weillanddepot

de tijdelijke opslag van baggerspecie op percelen gelegen naast de watergang waaruit de baggerspecie 
afkomstig is gedurende maximaal drie jaar.

1.27  woning

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van maximaal twee afzonderlijke 
huishoudens.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:

2.1  dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  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  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  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  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  ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend;

2.7  hoogte van een antenne-installatie

vanaf peil tot aan het hoogste punt van de antenne-installatie.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering, met dien verstande dat boomkwekerijen en boomgaarden niet zijn toegestaan ter 
plaatse van de aanduiding 'openheid';

b. ter plaatse van de aanduiding 'openheid', het behoud en herstel van de openheid van de vochtige 
graslandgebieden ter bescherming van het waardevolle leefgebied voor weidevogels;

c. het opslaan van baggerspecie in weilanddepots;
d. de verkoop van streekeigen producten, met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte niet meer 

mag bedragen dan 50 m2;
e. de functies als bedoeld in de bestemming Water voorzover de gronden zijn gelegen binnen 10 m van 

de bestemming Water;

met daaraan ondergeschikt:

f. voorzieningen van openbaar nut;
g. extensieve dagrecreatie;
h. infrastructurele voorzieningen;
i. waterhuishoudkundige voorzieningen;
j. waterlopen en waterpartijen;
k. natuurvriendelijke oevers.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen zijn buiten 
een 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;

2. de minimale afstand tot de erfgrens bedraagt 3 meter;
3. de maximale bouwhoogte bedraagt 4 meter.

3.2.2  Teeltondersteunende voorzieningen

Voor het bouwen van teeltondersteunende voorzieningen geldt de volgende regel:

a. uitsluitend hagelnetten en schaduwnetten zijn toegestaan.

3.2.3  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 en oppervlakte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 
respectievelijk 2,5 meter en 10 m2 bedragen.

3.2.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
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3.2.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden

a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Agrarisch ter plaatse van de aanduiding 
'openheid' zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
2. het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook 

begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, waarbij de kruidlaag 
volledig wordt omgeploegd, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat 
om vervanging van bestaande drainage;

3. het bebossen of anderszins beplanten van gronden met houtopstanden, waaronder begrepen 
het kweken en telen van bomen, struiken en heesters in verband met tuinbouw of als 
(agrarische) houtteelt;

4. het aanleggen van landschapselementen;
b. Het verbod als bedoeld in sub a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

1. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a mag alleen worden verleend indien:
1. door de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de 

daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan 
door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen;

2. de watersystemen en de waterkwaliteit alsmede de instandhoudingsdoelstellingen van de 
Natura 2000-gebieden niet worden aangetast.
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Artikel 4  Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud en ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden, met dien verstande dat 
daaronder is begrepen:
1. de instandhouding van de landschappelijke - en natuurwaarden behorend tot de volgende 

landschapstyperingen:
de Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid met de oeverlanden van de rivier de Linge en de daarbij 
behorende landschapselementen, begroeiingen en soorten, waaronder begrepen grienden, 
kleine elzenbroekbosjes, moerasruigten, grotezeggenmoerassen en diverse typen water- en 
verlandingsvegetatie en nat bloemrijk schraalland;
de uiterwaarden van de Waal met moerassen en nat grasland, afgewisseld met afgetichelde 
graslanden, grienden en kleinere wateren, zoals doorbraakwielen, klei- en zandputten, 
sloten en poelen;
weidevogelgebieden Het Leuvensche veld, de Rietkampen en Broekgraaf met vochtige 
graslandgebieden;
botanisch waardevol grasland het Hooge veld met natte percelen en bloemrijk schraalland;

2. de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 'Zuider Lingedijk' en 'Diefdijk-Zuid';
b. behoud, herstel en ontwikkeling van kleinschalige natuur- en landschapselementen;
c. instandhouding van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. de functies als bedoeld in de bestemming Water voorzover de gronden zijn gelegen binnen 10 m van 

de bestemming Water;

met daaraan ondergeschikt:

e. agrarisch medegebruik;
f. extensieve dagrecreatie en de daarbij behorende voorzieningen en educatief medegebruik;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. waterlopen en waterpartijen;
i. infrastructurele voorzieningen;
j. voorzieningen van openbaar nut of andere voorzieningen voor water, elektriciteit, energie e.d.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte en oppervlakte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 
respectievelijk 2,5 meter en 10 m2 bedragen.

b. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 m bedragen.

4.2.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2 ten behoeve van:

a. het bouwen van een gebouw voor het beheer en inrichting van de natuurgebieden, met dien 
verstande dat:
1. de oppervlakte van het gebouw niet meer bedraagt dan 70 m2;
2. de goothoogte van het gebouw niet meer bedraagt dan 4 m;
3. de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de noodzaak voor het oprichten 

van het gebouw uit het oogpunt van beheer en onderhoud wordt aangetoond;
4. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden dan wel 

hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
b. het realiseren van schuilgelegenheden voor fietsers en wandelaars tot 30 m2, met dien verstande 

dat de natuurwaarden door de overschrijding niet onevenredig worden aangetast;
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c. het realiseren van observatieposten en uitkijktorens, met dien verstande dat:
1. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 20 m;
2. de natuurwaarden door het realiseren van observatieposten en uitkijktorens niet onevenredig 

wordt aangetast;
d. het realiseren van hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

1. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6 m;
2. de natuurwaarden door het realiseren van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet 

onevenredig wordt aangetast.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
b. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 

goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

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

a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een 
vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren:
1. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
2. het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook 

begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, waarbij de kruidlaag 
volledig wordt omgeploegd, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat 
om vervanging van bestaande drainage;

3. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, 
watergangen, greppels, kolken en overige natuurlijke oppervlaktewateren, alsmede het 
anderszins verlagen van de waterstand;

4. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede 
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 100 m²;

5. het verwijderen van onverharde wegen of paden;
6. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur.

b. Het verbod als bedoeld in sub a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
1. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a mag alleen worden verleend indien:
1. door de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de 

daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan 
door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen;

2. de watersystemen en de waterkwaliteit alsmede de instanhoudingsdoelstellingen van de Natura 
2000-gebieden niet worden aangetast.
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Artikel 5  Water

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. waterlopen en waterpartijen;
d. instandhouding en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende natuur- en landschapswaarden;
e. natuurvriendelijke oevers;
f. extensief recreatief gebruik in, op en aan het water;

met daaraan ondergeschikt:

g. groenvoorzieningen;
h. infiltratievoorzieningen;
i. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden.

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
b. de bouwhoogte en oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 

respectievelijk 5 meter en 10 m2 bedragen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachting 1

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologische verwachting 1 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van (te verwachten) 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 1 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 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 100 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 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.
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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 zjinde, of 
van werkzaamheden

6.5.1  Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologische verwachting 1 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;
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 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 100 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;

14  REGELS (concept)



 bestemmingsplan Vuren De Grienden

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 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 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, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg 
nodig is.
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Artikel 7  Waarde - Archeologische verwachting 3

7.1  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. 

7.2  Bouwregels

7.2.1  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.

7.2.2  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.

7.2.3  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.

7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Afwijken bouwen ten behoeve van andere bestemming

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 7.2.2 
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 monumentenzorg die voldoet aan een door het 
bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

7.3.2  Voorwaarden omgevingsvergunning

a. De omgevingsvergunning als bedoeld in 7.3.1 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 7.3.1 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.
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7.4  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.

7.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zjinde, of 
van werkzaamheden

7.5.1  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;
i. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

7.5.2  Verbod niet van toepassing

Het verbod als bedoeld in 7.5.1 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 7.3.

7.5.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 7.5.1 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;
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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.

7.5.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

a. De omgevingsvergunning als bedoeld in 7.5.1 wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een 
rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag 
zal worden 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.

7.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde de dubbelbestemming Waarde - 
Archeologische verwachting 3 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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Artikel 8  Waarde - Archeologische verwachting 4

8.1  Bestemmingsomschrijving

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

8.2  Bouwregels

8.2.1  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.

8.2.2  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.

8.2.3  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.

8.3  Afwijken van de bouwregels

8.3.1  Afwijken bouwen ten behoeve van andere bestemming

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 8.2.2 
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 monumentenzorg die voldoet aan een door het 
bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

8.3.2  Voorwaarden omgevingsvergunning

a. De omgevingsvergunning als bedoeld in 8.3.1 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 8.3.1 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.
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8.4  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.

8.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zjinde, of 
van werkzaamheden

8.5.1  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;
i. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

8.5.2  Verbod niet van toepassing

Het verbod als bedoeld in 8.5.1 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 8.3.

8.5.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 8.5.1 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;
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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.

8.5.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

a. De omgevingsvergunning als bedoeld in 8.5.1 wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een 
rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag 
zal worden 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.

8.6  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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Artikel 9  Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud en herstel van de ter plaatse voorkomende 
cultuurhistorische waarden.

9.2  Bouwregels

Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen, in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, ten 
dienste van en behorende bij de daar bedoelde doeleinden en de doeleinden als genoemd in lid 9.1 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd tot een bouwhoogte van 2 m.

9.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten aanzien van het bouwen en gebruik krachtens de andere 
bestemmingen van de gronden als bedoeld in 9.1 nadere eisen te stellen aan de situering van 
bouwwerken en gebruiksvormen:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de cultuurhistorisch waardevolle elementen, en
b. nadat ter zake advies is ingewonnen van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ter 

zake deskundige, ingeval ze advies nodig achten.

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 
van werkzaamheden

a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie 
zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
2. het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook 

begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, waarbij de kruidlaag 
volledig wordt omgeploegd, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat 
om vervanging van bestaande drainage;

3. het bebossen of anderszins beplanten van gronden met houtopstanden, waaronder begrepen 
het kweken en telen van bomen, struiken en heesters in verband met tuinbouw of als 
(agrarische) houtteelt;

4. het aanleggen van landschapselementen;
b. Het verbod als bedoeld in sub a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

1. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a mag alleen worden verleend indien door de uitvoering 
van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, 
hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van 
voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 10  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 11  Algemene bouwregels

11.1  Bouwen langs water

a. De gronden gelegen binnen de volgende afstanden:
1. de hoofdwatergangen tot 10 m uit de as van de waterloop, mits minimaal 4 m uit de insteek;

zijn tevens bestemd ten behoeve van het waterschapsbelang;

b. Op de in sub a bedoelde gronden mogen in afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen 
geen nieuwe bouwwerken worden opgericht, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, in de vorm van terreinomheiningen met een maximale bouwhoogte van 2 m;

Afwijken bij een omgevingsvergunning

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub b voor wat betreft het 
oprichten van:
1. bebouwing, welke is toegestaan overeenkomstig de andere ter plaatse geldende bestemming, 

tot maximaal de helft van de voorgeschreven afstand, in verband waarmee gehoord wordt het 
waterschap;

2. het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder lichtmasten, verkeersborden 
en seinpalen ten behoeve van het waterschapsbelang met een maximale bouwhoogte van 10 m;

mits er geen sprake is van een onevenredige aantasting van het waterschapsbelang.
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels

12.1  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 het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit 
daartoe aanleiding geeft;

c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil 
daartoe aanleiding geeft;

d. de bestemmingsregels en toestaan dat nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het 
openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 
toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits de 
inhoud per gebouwtje maximaal 50 m³ bedraagt;

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 
maximaal 10 meter;

f. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt 
vergroot tot maximaal 40 meter.

Wat betreft zend- en ontvang- en/of sirenemasten gelden nog de volgende voorwaarden:

1. losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan:
buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden, langs grote 
verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten, 
viaducten, bedrijventerreinen en horecagelegenheden;
binnen de bebouwde kom op bedrijventerreinen en sportparken.

2. installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan:
op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van een dakrand, met 
dien verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen geheel dienen te worden ontzien;
tegen gevels aan; wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan de 
aanwezige kwaliteiten.

g. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de 
bouwhoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
schoorstenen, luchtkokers en lichtkappen, mits:
1. de maximale oppervlakte van de vergroting maximaal 10% van het betreffende bouwvlak zal 

bedragen;
2. de hoogte maximaal 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw zal 

bedragen.

12.2  Verhuur van boten

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan ten behoeve van het toestaan van het 
verhuren van boten, met dien verstande dat:

a. het aantal boten niet meer mag bedragen dan 5;
b. voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig is.
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Artikel 13  Algemene wijzigingsregels

13.1  Algemene afwegingscriteria

Voor elke wijziging welke is opgenomen in Artikel 13, met uitzondering van lid 13.3, geldt in zijn 
algemeenheid dat in de afweging de agrarische, landschappelijke, verkeerstechnische en 
milieuhygiënische belangen worden betrokken. Met het oog daarop worden in elk geval de volgende 
criteria in acht genomen:

a. er mogen geen nadelige gevolgen zijn voor de in de omgeving aanwezige waarden (ecologie, 
Natura2000-gebied, landschap, cultuurhistorie, archeologie en hydrologie) en functies (agrarische 
bedrijven, woningen en andere functies);

b. de bestaande infrastructuur moet voldoen en de verkeersaantrekkende werking mag niet 
onevenredig zijn;

c. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
d. buitenopslag is niet toegestaan;
e. de bedrijfswoning dient te worden gehandhaafd. Er is geen mogelijkheid de bestaande woning los te 

koppelen van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bij functieverandering. De eenheid van het 
erf dient te worden behouden.

f. aangetoond is dat de inpassing in het landschap op zorgvuldige wijze plaatsvindt;
g. bij een functiewijziging dienen de wettelijke bepalingen inzake externe veiligheid met betrekking tot 

vervoer gevaarlijke stoffen over wegen en over het spoor en met betrekking tot gasleidingen in acht 
te worden genomen;

h. bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheden worden de bij of krachtens,
1. de Wet geluidhinder gestelde bepalingen in acht genomen;
2. de Wet milieubeheer gestelde bepalingen in acht genomen;

i. door middel van een onderzoek is aangetoond dat er geen negatieve gevolgen ontstaan dan wel dat 
de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS niet significant worden aangetast;

j. de wijziging niet mag leiden tot een beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden voor omliggende 
agrarische bedrijven.

13.2  Wijziging naar de bestemming 'Natuur'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen naar de bestemming 
Natuur ten behoeve van bos- en natuurontwikkeling of het verplaatsen van houtopstanden, met dien 
verstande dat:

a. wijziging plaats vindt met inachtneming van het provinciaal beleid inzake bos- en natuurcompensatie 
en de Boswet;

b. bij de wijziging wordt voorzien in de bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur en de 
bijbehorende beschermingszones.

13.3  Algemene wijziging

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van:

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein;

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit 
daartoe aanleiding geeft.

De overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met 
niet meer dan 10% worden vergroot.
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Artikel 14  Algemene procedureregels

Bij toepassing van een bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen, die onderdeel uitmaakt van dit 
plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, van toepassing.
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Artikel 15  Overige regels

15.1  Onderlinge relatie dubbelbestemmingen

In concreto wordt in afnemende mate prioriteit verleend aan de dubbelbestemming:

Waarde - Archeologische verwachting 1, Waarde - Archeologische verwachting 3 en Waarde - 
Archeologische verwachting 4. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 16  Overgangsrecht

16.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde onder a. een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10 
%.

c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

16.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan 
een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 17  Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Vuren De Grienden.
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