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De verbeelding
Verbeelding met legenda

1
Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan
Het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019 met identificatienummer NL.IMRO.1960.BPparkeren-ONT1 van de gemeente West Betuwe;

1.2

bestemmingplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3

afwijking
Een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening;

1.4

bevoegd gezag
Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een
aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.5

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;

1.6

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

1.7

CROW
Oorspronkelijke afkorting van ‘Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,
Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus;

1.8

geldende bestemmingsplannen
Alle bestemmingsplannen die in werking zijn getreden op het moment van inwerkingtreding van dit plan.
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2

Algemene regels

Artikel 2

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

Artikel 3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2
3.2.1

Overige regels
Van toepassing verklaring
De regels in dit plan zijn van toepassing op alle analoge en digitale bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en inpassingsplannen die op het tijdstip
van inwerkingtreding van dit plan van kracht zijn, op de wijze zoals aangegeven in artikel 3.1.2 en 3.1.3. Voor het overige blijven de regels van de betreffende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en inpassingsplannen onverminderd van kracht.
De regels van de plannen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 worden gewijzigd in die zin,
dat alle regels die betrekking hebben op parkeernormen, parkeergelegenheid en laaden losmogelijkheden, aantal parkeerplaatsen, afmetingen van parkeerplaatsen, oppervlakte van parkeerplaatsen, situering van parkeerplaatsen, andere parkeernormen
dan bedoeld in artikel 3.2, parkeren op eigen terrein, niet meer van toepassing zijn en
worden vervangen door de regels zoals opgenomen in artikel 3.2 van het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019’;
Voor zover de regels van de plannen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 niet voorzien in
bepalingen die betrekking hebben op parkeernormen, parkeergelegenheid en laad- en
losmogelijkheden, aantal parkeerplaatsen, afmetingen van parkeerplaatsen, oppervlakte van parkeerplaatsen, situering van parkeerplaatsen, parkeren op eigen terrein,
gelden zoals opgenomen in dit bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren
2019’.
Parkeren
Algemeen
a Een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw en/of
voor de verandering van de functie van een bouwperceel wordt slechts verleend,
indien is aangetoond dat wordt of zal worden voldaan aan de maximum parkeernormen, zoals opgenomen in de CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen’, zoals die gelden op het tijdstip
van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning en dat indien deze publicatie
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging, en met dien verstande dat:
1 het totale aantal benodigde parkeerplaatsen wordt afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal;
2 voldaan wordt aan de in de CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen’ gehanteerde indeling in centrum, schil centrum, rest bebouwde kom en buitengebied, zoals weergegeven in
bijlage 1 ‘Gebiedsindeling Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019’ van deze
regels.
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b Parkeerplaatsen dienen aangelegd te worden op het eigen terrein, waarbij de afmetingen per parkeerplaats ten minste voldoen aan de volgende maatvoeringen:
1 Haaksparkeren:
− Lengte 5,0 m, breedte 2,5 m
met dien verstande dat er voldoende manoeuvreerruimte beschikbaar dient te
zijn voor het kunnen functioneren van de parkeerplaatsen, dat wil zeggen
minimaal 5 m achter een insteekvak voor haaksparkeren.
2 Langsparkeren:
− Vaklengte 6,0 m, breedte 1,8 m
c Het onder a bepaalde is niet van toepassing ingeval een bouwwerk ten gevolge
van een calamiteit geheel verloren is gegaan en dit bouwwerk, indien en voor zover sprake is van dezelfde functie en omvang, wordt herbouwd en op gelijke wijze
in de parkeerbehoefte wordt voorzien als voor de calamiteit feitelijk het geval was,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan.
3.2.2

Vrachtauto’s
a Parkeerplaatsen voor vrachtauto’s dienen aangelegd te worden op eigen terrein;
b Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van
een gebouw en/of voor de verandering van de functie van een bouwperceel met
een behoefte voor vrachtautoparkeren moet worden voldaan aan de CROWpublicatie 327 ‘Handreiking vrachtautoparkeren’ zoals die gelden op het tijdstip van
indiening van de aanvraag omgevingsvergunning en dat indien deze publicatie gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.

3.2.3

Laden en lossen
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een
gebouw en/of voor de verandering van de functie van een bouwperceel met een behoefte voor het laden en lossen van goederen moet zijn verzekerd dat op eigen terrein
wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen met bijbehorende voorzieningen en manoeuvreerruimte;

3.2.4

Afwijken
a Parkeernorm
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.1
onder a, mits:
1 ten minste wordt voldaan aan de minimum parkeernormen, zoals opgenomen in
de CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers
naar parkeernormen’, zoals die gelden op het tijdstip van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning en dat indien deze publicatie gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging, en met
dien verstande dat het totale aantal benodigde parkeerplaatsen wordt afgerond
op het dichtstbijzijnde hele getal;
2 de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad;
3 het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
b Ruimte voor laden of lossen
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Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.3
onder b, indien en voor zover op andere wijze in de benodigde ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt voorzien.
c Eigen terrein
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.1
onder b en 3.2.2 onder a, mits:
1 de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad;
2 het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
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Artikel 4

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

4.1
4.1.1

Overgangsrecht bouwwerken
Algemeen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard
en omvang niet wordt vergroot,
a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

4.1.2

Afwijking
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 4.1.1 een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in artikel 4.1.1 met maximaal 10%.

4.1.3

Uitzondering
Artikel 4.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van
dat plan.

4.2
4.2.1

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

4.2.2

Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel
4.2.1, 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.

4.2.3

Onderbroken gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 4.2.1, 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.

4.2.4

Uitzondering
Artikel 4.2.1 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 5

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019’ van de gemeente West Betuwe.
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