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Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:
het bestemmingsplan 't Soperse bos van de gemeente Maasdonk.

1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1671.BPBG2011MD000050-01VAmet de bijbehorende regels (en eventuele
bijlagen).

1.3 aan huis gebonden beroep:
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, zakelijk,
maatschappelijk, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, lichaamverzorgend,
ontwerptechnisch of kunstzinnig of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door de bewoner(s)
van een woning in of vanuit die woning of een bijbehorend bijgebouw wordt uitgeoefend,
waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt.

1.4 aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.

1.5 aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 aanduidingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft.

1.7 ander werk:
een werk, geen bouwwerk zijnde.

1.8 antenne-installatie:
een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet
in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende
bevestigingsconstructie.

1.9 antennedrager:
een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.10 bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.11 bebouwingsgrens:
de op de kaart, blijkens de daarop voorkomende verklaring, als zodanig aangegeven lijn, die
door gebouwen niet mag worden overschreden, behoudens overschrijdingen die krachtens
deze regels zijn toegestaan.
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1.12 beperkt kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Staatsblad 2004,
nr. 250) een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is
bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.

1.13 beroepsmatig gebruik van de woning:
het gebruik van (een gedeelte van) een woning en/of bijbehorend bouwwerk voor een
beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch,
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door
zijn beperkte omvang in een woning en bijhorend bouwwerk met behoud van de
woonfunctie kan worden uitgeoefend.

1.14 bestaand (in relatie tot bebouwing):
bebouwing aanwezig ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan.

1.15 bestaand (in relatie tot gebruik):
gebruik dat bestaat ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan.

1.16 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.

1.17 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.18 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.

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

1.20 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.

1.21 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.

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

1.23 bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel.

1.24 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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1.25 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.

1.26 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.

1.27 hoofdgebouw:
een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.28 kampeermiddelen:
a. tenten, tentwagens, kampeerauto's of caravans;
b. enige andere onderkomens of enige andere voertuigen of gewezen voertuigen of

gedeelten daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge de Wabo een
omgevingsvergunning vereist is;

een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn
bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijf en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.29 kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Staatsblad 2004,
nr. 250) een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is
bepaald, die in acht genomen moet worden.

1.30 nevenfunctie/activiteit:
een activiteit die niet rechtstreeks de functie-uitoefening overeenkomstig de bestemming
betreft en die van een zodanige (beperkte) bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang is dat de
functie waaraan zij wordt toegevoegd, qua aard, omvang en ruimtelijke verschijningsvorm,
als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar en als zodanig ook functioneel aanwezig blijft.

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

1.32 omgevingsvergunning:
een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

1.33 ondergeschikte functie:
functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt.

1.34 permanente bewoning:
hiervan is sprake wanneer het bouwwerk als hoofdverblijf wordt gebruikt. Onder bouwwerk
wordt in dit geval verstaan een recreatiewoning.
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1.35 plaatsgebonden risicocontour:
de risicocontour 10-6/jaar volgende de artikelen 6, 7 en 8 lid 1 en 2 van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft aan waar een bepaalde effectkans van één op eenmiljoen
is op een incident met één of meer dodelijke slachtoffers.

1.36 recreatieve voorziening:
voorziening ten behoeve van recreatie, hieronder mede begrepen sport- en
spelaccommodaties, voorzieningen ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke
gezondheid, kantine alsmede accommodaties voor administratieve functies ten dienste van
de bestemming.

1.37 recreatiewoning:
een permanent aanwezig gebouw, geen woonkeet en geen caravan of ander bouwsel op
wielen zijnde, bestemd om uitsluitend door een huishouden of een daarmee gelijk te stellen
groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar
bewoond te worden.

1.38 risicocontour:
contour rondom een risicovolle inrichting die de zone begrenst waar het plaatsgebonden
risico, zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), gelijk is aan of
groter is dan 10-6 per jaar.

1.39 risicovolle inrichting:
een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden
bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

1.40 seksautomatenhal:
een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin door middel van automaten
filmvoorstellingen en/of live-shows van erotische en/of pornografische aard kunnen worden
gegeven.

1.41 seksbioscoop/-theater:
een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin vertoningen van erotische
en/of pornografische aard worden gegeven.

1.42 seksinrichting:
een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch
pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een
(raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een
parenclub, een privé-huis of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met
elkaar.

1.43 verblijfsrecreatie:
het nachtverblijf voor recreatieve doeleinden buiten de eerste woning, waarbij ten minste
een nacht wordt doorgebracht, met uitzondering van overnachtingen bij familie en
kennissen.

1.44 vloeroppervlakte:
de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen van het hoofdgebouw.
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1.45 voorgevel:
de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel, vanwaar het gebouw hoofdzakelijk
toegankelijk is; indien een gebouw metmeerdere zijden aan de weg grenst, geldt de als
zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel(-s).

1.46 voorgevellijn:
De (binnen het bouwperceel denkbeeldig doorgetrokken) lijn door een voorgevel(s) van het
hoofdgebouw. Hierbij blijven ondergeschikte bouwdelen als erkers, portalen, aan- en
uitbouwen buiten beschouwing. Deze zijn niet bepalend voor de ligging van de voorgevellijn.

1.47 Wabo:
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) welke op 1 oktober 2010 in werking is
getreden.

1.48 weg:
alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder
begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende
bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide
parkeerterreinen.

1.49 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde
ruimten.

1.50 zelfstandige woonruimte:
woonruimte die door één huishouden wordt bewoond zonder afhankelijk te zijn van
wezenlijke voorzieningen, zoals keuken, douche en toilet, buiten de woonruimte en beschikt
over een eigen afsluitbare toegang, al dan niet bereikbaar via een gemeenschappelijk
trappenhuis of galerij.
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 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;

2.2 de afstand tussen gebouwen:
de kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen.

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;

N.B.: bij een lessenaarsdak wordt de laagste snijlijn als goothoogte aangemerkt.

2.4 de hoogte van een dakopbouw:
vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de dakopbouw;

2.5 de hoogte van een kap:
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het
hoogste punt van de kap;

2.6 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;

2.7 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;

2.8 het bebouwd oppervlak van een bouwperceel:
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.9 peil:
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin

van de weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte

van het afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bos

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bos en bebossing;
b. recreatief medegebruik;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - natuurcompensatie': gronden

die worden ingericht voor natuurcompensatie;
d. bijbehorende voorzieningen zoals groen, water, verharding en nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels
a. op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen

zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de
hoogte maximaal 3 meter bedraagt.

3.3 Specifieke gebruiksregels
Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan:

a. het racen of crossen met motorrijtuigen of (brom)fietsen;
b. het gebruik van de grond als ontsluitingsweg.

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden

3.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd
gezag (omgevingsvergunning) op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren:
a. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
b. het vellen, kappen en/of rooien van bomen en houtopstanden;
c. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
e. het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en het

educatief medegebruik;
g. het verlagen van de grondwaterstand anders dan door middel van het graven van sloten

of toepassen van drainage;
h. het graven, dempen, verdiepen, vergroten of anders aanpassen van waterlopen, sloten

en greppels;
i. verwijderen van landschapselementen;
j. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of

communicatieleidingen;
k. het aanbrengen van drainage.
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3.4.2 Uitzondering

Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. noodzakelijke zijn voor de aanleg van de natuurcompensatie ter plaatse van de

aanduiding 'specifieke vorm van bos - natuurcompensatie';
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan en

waarvoor omgevingsvergunning is verleend;
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor

het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

3.4.3 Voorwaarden

De in lid 3.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het
bos.
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Artikel 4 Recreatie

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. recreatiewoningen;
b. permanent wonen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
c. natuur;
d. recreatieve voorzieningen;
e. bijbehorende voorzieningen zoals erven, tuinen, groen, water, verharding,

parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

4.2 Bouwregels
Op de in lid 4.1 bedoelde grondenmogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

4.2.1 Hoofdgebouwen:
a. als hoofdgebouwmag uitsluitend recreatiewoningen worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwperceelgrens worden gebouwd;
c. het aantal (recreatie)woningen bedraagt maximaal 154;
d. de maximale oppervlakte van een (recreatie)woning niet meer mag bedragen dan 82,5

m2;

e. de goot- en bouwhoogte bedraagt maximaal 3.5 respectievelijk 8 meter;
f. in afwijking van het gestelde onder e mag de bouwhoogte van een recreatieve

voorzieningenmaximaal 4 meter bedragen;
g. de onderlinge afstand tussen de recreatiewoningen mag niet minder dan 8 meter

bedragen;
h. de minimale afstand tussen het hoofdgebouw en de bouwperceelsgrens bedraagt 3

meter.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 meter, met
uitzondering van de bouwhoogte van:

a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 1 meter voor zover
gelegen voor de voorgevellijn;

b. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter voor zover
gelegen achter de voorgevellijn.

4.3 Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing,
ten behoeve van:
a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Gebruik

Het bouwperceel mag niet voor meer dan 40% worden verhard.
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4.4.2 Strijdig gebruik

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan:
a. gebruik van gronden en opstallen voor opslag anders dan inherent aan het toegelaten

gebruik;
b. gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. gebruik van gronden en bouwwerken als stallings- en/ of opslagplaats van één of meer

aan het gebruik onttrokkenmachines, voer-, vaar-, of vliegtuigen, met uitzondering van
een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en
onderhoud;

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel;
e. gebruik van gronden en bouwwerken voor aan huis verbonden bedrijven;
f. voor de uitoefening van een seksinrichting en/of (straat)prostitutie.

4.4.3 Aan huis gebonden beroepen

Een aan huis gebonden beroep is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:
a. een aan huis gebonden beroep mag worden uitgeoefend in de woning of in de

bijgebouwen;
b. het betreft maximaal 60 m2 van de vloeroppervlakte van de woning;
c. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als

woning wordt niet wezenlijk aangetast;
d. degene die de activiteiten uitvoert, is tevens de bewoner van de woning;
e. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het recreatief

milieu en geen afbreuk doen aan het recreatief karakter van de omgeving;
f. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein;
g. er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van aan de activiteit inherente en

ondergeschikte detailhandel.

4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden

4.5.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Recreatie' zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouwen zijnde, of de volgende
werkzaamheden uit te voeren:
a. bomen en houtopstanden te kappen;
b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontgronden,

egaliseren, diepploegen en ophogen;
c. het aanleggen van halfverharde of verharde wegen en paden;
d. landschapselementen te verwijderen.

4.5.2 Uitzondering

Het verbod als bedoeld in lid 4.5.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van het plan;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de bestaande aanwezige structuren in het

plangebied betreffen.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 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 6 Algemene bouwregels

6.1 Bestaande maten en afstanden

6.1.1 Maximalemaatvoering

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, aantallen en/of oppervlakten van bestaande
bouwwerken die legaal tot stand zijn gekomen en gebouwd zijn met inachtneming van het
bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerp van het planmeer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen
deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

6.1.2 Minimale maatvoering

In die gevallen dat afstanden tot, bouwhoogten, aantallen en/of oppervlakten van bestaande
bouwwerken, die legaal tot stand zijn gekomen en gebouwd zijn met inachtneming van het
bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerp van het planminder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen
deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

6.1.3 Heroprichting

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 6.1.1 en 6.1.2 uitsluitend
van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels

7.1 Strijdig gebruik
Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in
ieder geval verstaan:
a. het gebruik van de gronden voor de opslag van (aan het oorspronkelijk verkeer

onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen,

grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

8.1.1 Bestemmingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de gronden
mede bestemd voor de bescherming van de drinkwaterkwaliteit, met de bijbehorende
voorzieningen'

8.1.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning

(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden) van het bevoegd gezag op en in de in lid 8.1.1 bedoelde gronden de
volgende werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, uit te voeren:
1. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verleggen, verruimen en dempen

van bestaande waterlopen, sloten, greppels, kolken, oppervlaktewateren en oevers;
2. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en

apparatuur;
3. het scheuren van grasland;

b. Het in sub a vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
1. waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan een

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of
van werkzaamheden is verleend;

2. welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in uitvoering
waren en hiervoor een vergunning is verleend;

3. welke het normale onderhoud en beheer betreffen;
4. voorzover deze plaatsvinden binnen bouwvlakken;

c. De in sub b bedoelde werken of werkzaamheden zijn toelaatbaar, indien de bescherming
van de drinkwaterkwaliteit niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

a. de bestemmingsbepalingen 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 geven;

b. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen teneinde een geringe mate van afwijking
van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen toe te staan dit noodzakelijk is in
verbandmet afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of
in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking
vergt;

mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
het straat- en bebouwingsbeeld;
de woonsituatie;
de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de gebruiksmogelijkheden;

van de aangrenzende gronden.
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Artikel 10 Overige regels

10.1 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van
stedenbouwkundige aard blijven buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende
onderwerpen:
a. de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen in

de bouwverordening;
b. de invloed van de omgeving op een bouwwerk;
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor het wegverkeer;
d. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
f. de ruimte tussen bouwwerken;
g. erf- en terreinafscheidingen.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken
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.

11.2 Afwijking
Het bevoegd gezag kan eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van lid 11.1 voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 11.1 metmaximaal 10%.

11.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Lid 11.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingvergunning en in strijd
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

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

11.5 Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.4, 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.

11.6 Verboden gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.4, 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.

11.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
Lid 11.4 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 worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 't Soperse bos.
















