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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan Sliedrecht Buiten van de gemeente Sliedrecht.

1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0610.bp50RKS-0001 met de
bijbehorende regels en bijlagen

1.3

aanduiding

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

1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.6

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.7

bebouwing

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

1.8

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;

1.9

bouwgrens

de grens van een bouwvlak

1.10

bouwperceel

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

1.11

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel

1.12

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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1.13

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;

1.14

cultuurhistorische waarde

belang in geschiedkundig opzicht, onder andere met betrekking tot het ontstaan van het gebied, zoals onder meer tot
uitdrukking komende in het occupatiepatroon en de bebouwing;

1.15

dagrecreatie

activiteiten ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij overnachting niet is toegestaan;

1.16

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van
goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van
een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.17

extensieve recreatie

die vormen van recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen en fietsen;

1.18

gebouw

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

1.19

hoofdgebouw

Een gebouw of een 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;

1.20

horeca

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of
waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

1.21

kantoor

een ruimte welke door haar indeling en inrichting kennelijk is bestemd om uitsluitend te worden gebruikt voor
administratieve en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.22

kunstwerk

bouwwerk ten behoeve van infrastructurele voorzieningen;

1.23

landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt
bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur;

1.24

natuurwaarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologisch, geomorfologische, bodemkundige en biologische
elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;
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1.25

nevenactiviteiten

het ontplooien van activiteiten in aan het agrarisch bedrijf ondergeschikte vorm die niet rechtstreeks de uitoefening van de
agrarische bedrijfsvoering betreffen;

1.26

nutsvoorziening

een voorziening ten behoeve van de distributie van gas, water en elektriciteit en de telecommunicatie, alsmede
soortgelijke voorzieningen, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen,
telefooncellen en zendmasten;

1.27

ondergeschikte detailhandel

Detailhandel als activiteit die in ruimtelijk en functioneel opzicht duidelijk ondergeschikt is aan de op de ingevolge het
bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie. De detailhandelsactiviteit is van zulke beperkte ruimtelijke omvang dat de
(niet-detailhandel) functie waaraan zij wordt toegevoegd qua aard, omvang en verschijningsvorm, overwegend of
nagenoeg geheel als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar blijft.

1.28

ondergeschikte horeca

ondergeschikte horecavoorziening binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan horeca is maar waar
men ten behoeve van de hoofdfunctie een ruimte specifiek heeft ingericht voor de consumptie van drank en etenswaren;

1.29

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.30

recreatie

alle vormen van dagrecreatie en verblijfsrecreatie;

1.31

recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve
gebruik is toegestaan;

1.32

seksinrichting

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een mate alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele
handelingen worden verricht waaronder in elk geval worden verstaan een parenclub en een prostitutiebedrijf.

1.33

verblijfsrecreatie

recreatie in ruimten welke zijn bestemd of opgericht voor recreatief nachtverblijf, zoals een recreatiewoning,
groepsaccommodatie/logeergebouw, pension, bed & breakfast, kampeermiddel, trekkershut of camper, door personen
die hun hoofdwoonverblijf elders hebben;

1.34

voorgevellijn

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk, dan wel bouwvlak, is gelegen alsmede het verlengde daarvan die
gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd;

1.35

waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit,
waaronder duikers, stuwen, gemalen, inlaten en voorzieningen ten behoeve van de berging en infiltratie van
hemelwater;
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

de afstand

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van een bouwwerk, waar de afstand het kortst is;

2.2

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen;

2.3

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel;

2.4

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en
de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. behoud, herstel en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen natuur- en
landschapswaarden;
b. extensieve dagrecreatie;
c. ter plaatse van de aanduiding 'sportveld'; niet gemotoriseerde sport;
d. wegen en paden;
e. groenvoorzieningen;
f. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals bruggen;
g. nutsvoorzieningen.

3.2

Bouwregels

3.2.1
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en bedraagt de maximale
bouwhoogte:
a. voor erf- en terreinafscheidingen 2 m;
b. voor bewegwijzering en overige straatmeubilair 4.5 m;
c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.

3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van gebouwen
en van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien dit noodzakelijk is:
a. ter bescherming van de beleving en gebruiksmogelijkheden van de natuur- en landschapswaarden;
b. ter bescherming van een onevenredige aantasting van de waterhuishoudkundige functie in het plangebied en de
directe omgeving, met dien verstande dat uit een watertoets blijkt dat wordt voorzien in voldoende
bergingscapaciteit;
c. ten behoeve van de bereikbaarheid van hulpdiensten;
d. ter bescherming van de verkeersveiligheid;
e. ten behoeve van het straat- en bebouwingsbeeld.

3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1
Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik van gronden en
bouwwerken ten behoeve van recreatief verblijf.

3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
3.5.1
Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en werkzaamheden uit te
voeren, te doen en te laten uitvoeren:
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, waaronder het aanleggen van verharde wegen en paden;
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c.
d.
e.
f.

het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief en educatief medegebruik;
het aanleggen van drainage;
het aanpassen van het grondwaterpeil;
het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.

3.5.2
Uitzonderingen
De vergunningplicht is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a. het normale beheer betreffen;
b. mogen worden uitgevoerd krachtens een ten tijde van de inwerkingtreding van het plan reeds verleende
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden.
3.5.3
Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.5.2 kan slechts worden verleend indien:
a. de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/beheer;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de
bestemmingsomschrijving genoemde waarden;
c. het bepaalde sub a en b is niet van toepassing ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'sportveld'.
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Artikel 4
4.1

Recreatie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dagrecreatie;
b. wegen en paden;
c. groenvoorzieningen;
d. speelvoorzieningen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. nutsvoorzieningen.

4.2

Bouwregels

4.2.1
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en bedraagt de maximale
bouwhoogte:
a. voor vrijstaande antennes 10 meter m;
b. voor erf- en terreinafscheidingen 2 m;
c. voor bewegwijzering en overige straatmeubilair 4.5 m;
d. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.

4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van gebouwen
en van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien dit noodzakelijk is:
a. ter bescherming van de beleving en gebruiksmogelijkheden van de natuur- en landschapswaarden;
b. ter bescherming van een onevenredige aantasting van de waterhuishoudkundige functie in het plangebied en de
directe omgeving, met dien verstande dat uit een watertoets blijkt dat wordt voorzien in voldoende
bergingscapaciteit;
c. ten behoeve van de bereikbaarheid van hulpdiensten;
d. ter bescherming van de verkeersveiligheid;
e. ten behoeve van het straat- en bebouwingsbeeld.

4.4

Specifieke gebruiksregels

4.4.1
Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik van gronden en
bouwwerken ten behoeve van recreatief verblijf.
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Artikel 5

Sport - Veldsport

De voor 'Sport - Veldsport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sport; uitsluitend niet gemotoriseerde sport;
b. recreatief medegebruik;
c. ondergeschikte horeca en detailhandel ten dienste van het onder sub a genoemde functie;
d. wegen en paden;
e. groenvoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. nutsvoorzieningen.

5.1

Bouwregels

5.1.1
Gebouwen
Op deze gronden mag worden gebouwd, met dien verstande dat:
a. gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd;
b. het bouwvlak volledig mag worden bebouwd;
c. de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bouwhoogte'.
5.1.2
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en bedraagt de maximale
bouwhoogte:
a. voor lichtmasten 15 m, met dien verstande dat de lichtmasten uitsluitend geplaatst mogen worden ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van sport - veldverlichting';
b. voor erf- en terreinafscheidingen 2 m;
c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 6 m.

5.2

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van gebouwen
en van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien dit noodzakelijk is:
a. ter bescherming van de beleving en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ten behoeve van de bereikbaarheid van hulpdiensten;
c. ter bescherming van de verkeersveiligheid;
d. ten behoeve van het straat- en bebouwingsbeeld.

5.3

Specifieke gebruiksregels

5.3.1
Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik van gronden en
bouwwerken voor:
a. het opslaan, storten of bergen van materialen en producten;
b. het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en het opslaan en be- of
verwerken van producten;
c. detailhandel, met uitzondering van ondergeschikte detailhandel;
d. buitenopslag ten behoeve van nevenactiviteiten.
5.3.2
Voorwaardelijke verplichting - lichtmasten
Het plaatsen van de lichtmasten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - veldverlichting' is slechts
toegestaan dan nadat met een lichtplan is aangetoond dat wordt voldaan aan de richtlijnen van de Nederlandse stichting
voor verlichtingskunde.
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Artikel 6
6.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen;
b. ontsluitingswegen;
c. voet- en fietspaden;
d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': horecavoorziening;
e. parkeervoorzieningen, uitsluitend ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
f. geluidwerende voorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. nutsvoorzieningen.

6.2

Bouwregels

6.2.1
Gebouwen
Op deze gronden mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca' gebouwen worden gebouwd, met dien
verstande dat:
a. de vloeroppervlakte maximaal 200 m2 bedraagt;
b. de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt;
c. de nokhoogte maximaal 3 meter bedraagt.
6.2.2
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 6 m.

6.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van gebouwen
en van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien dit noodzakelijk is:
a. ter bescherming van de beleving en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ten behoeve van de bereikbaarheid van hulpdiensten;
c. ter bescherming van de verkeersveiligheid;
d. ten behoeve van het straat- en bebouwingsbeeld.
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Artikel 7

Water - Water en Groen

De voor 'Water - Water en Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
b. wateraanvoer, waterafvoer en waterberging;
c. groenvoorzieningen;
met daarbij behorende voorzieningen als oevers, waterhuishoudkundige kunstwerken, bruggen en andere
waterstaatswerken.

7.1

Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en bedraagt de maximale
bouwhoogte niet meer dan 5 m.
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Artikel 8
8.1

Leiding - Gas

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor de aanleg, het herstel en de instandhouding van een ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding.

8.2

Bouwregels

8.2.1
Algemeen
Op de in 8.1 bestemde gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de gasleiding, met een maximale hoogte van 3 m.
8.2.2
Bouwen ten behoeve van andere bestemmingen
Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag- met inachtneming van de voor de
betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels– uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft
op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen
op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

8.3

Afwijken van de bouwregels

8.3.1
Bouwen ten behoeve van andere bestemmingen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 8.1 en
toestaan dat in de andere bestemming bouwwerken worden gebouwd, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
b. vooraf een schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de leiding.

8.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
8.4.1
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde,
of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
e. het aanleggen van andere kabels en leidingen anders dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en het
aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, watergangen, vijvers en andere wateren;
g. het aanleggen van geluidswallen.
8.4.2
Uitzondering
Het verbod als bedoeld in 8.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
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8.4.3
Voorwaarden verlening omgevingsvergunning
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 8.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a. door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct of indirect te verwachten gevolgen geen
onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel 9
9.1

Waarde - Archeologie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud van
de verwachte archeologische waarden en de bij deze dubbelbestemming behorende voorzieningen.

9.2

Bouwregels

9.2.1
Algemeen
Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd die dieper reiken dan 0,3 m en die een
grondoppervlakte hebben groter dan 100 m2.

9.3

Afwijken van de bouwregels

9.3.1
Bouwen ten behoeve van andere bestemmingen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 9.2.1 en
toestaan dat in de andere bestemming bouwwerken worden gebouwd, conform de bouwregels van de betreffende
bestemming, mits de archeologische waarde niet wordt geschaad.
9.3.2
Aanvraag advies
Alvorens te beslissen op een aanvraag als bedoeld in 9.3.1 dient de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het
bouwen aan burgemeester en wethouders hieromtrent een schriftelijk advies van een archeologisch deskundige te
overleggen.
9.3.3
Te verbinden voorwaarden
Aan een aanvraag als bedoeld in 9.3.1 kunnen voorwaarden worden verbonden in het belang van de bescherming
van de archeologische waarde.

9.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
9.4.1
Verbod
Het is verboden op of in de in lid 9.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde uit te voeren te doen uitvoeren of te laten uitvoeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het uitvoeren van grondbewerkingen;
c. het graven, vergraven, vergroten alsmede het dempen van watergangen en waterpartijen;
d. het ophogen van gronden;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
f. het verhogen of het verlagen van de grondwaterstand.
9.4.2
Uitzondering
Het bepaalde in 9.4.1 is niet van toepassing:
a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige
plangebied;
b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de archeologische waarde van
niet ingrijpende betekenis zijn;
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c.

indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen archeologische
waarden.

9.4.3
Voorwaarden verlening omgevingsvergunning
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 9.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a. de archeologische waarde van de gronden niet onevenredig wordt geschaad door de voorgenomen werken en
werkzaamheden;
b. In het belang van de bescherming van de archeologische waarde van de gronden de aanvrager van een
vergunning een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag kan
worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
c. door burgemeester en wethouders vooraf schriftelijke advies wordt ingewonnen bij een archeologisch deskundige.

9.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van te beschermen archeologische waarde;
b. vooraf schriftelijke advies wordt ingewonnen door burgemeester en wethouders.
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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

Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, aanduidingen en
bestemmingsregels worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons,
entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt;
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt.

11.2

Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten

voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de
bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van
de maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:
a. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar
worden aangehouden;
b. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar
worden aangehouden;
c. in geval van herbouw is lid b en c uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt;
d. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het ‘Overgangsrecht bouwwerken’ als opgenomen in lid 16.1 in dit plan
niet van toepassing.

11.3

Parkeren

11.3.1 Parkeernormennota
Ten behoeve van het parkeren of stallen van motorvoertuigen dient in voldoende mate ruimte te zijn aangebracht in, op
of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Hierbij gelden de
parkeernormen, zoals vastgelegd in 'Bijlage 1 Parkeernormennota Sliedrecht 2016'. Indien deze beleidsregels
gedurende de planperiode worden gewijzigd dient rekening te worden gehouden met de wijziging.
11.3.2 Afwijken parkeren
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 11.3.1:
a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit;
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte wordt voorzien.
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Artikel 12 Algemene gebruiksregels
12.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend:
a. de aanleg of het gebruik van onbebouwde gronden als opslag, stort- of bergplaats voor onbruikbare of althans aan
hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval,
behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;
b. het gebruik van gronden en gebouwen voor het uitoefenen van prostitutie en de exploitatie van een seksinrichting;
c. het gebruik van gronden en gebouwen voor de exploitatie van een coffeeshop.
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Artikel 13 Algemene afwijkingsregels
13.1

Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd -tenzij op grond van hoofdstuk 2 een omgevingsvergunning voor afwijken is
verleend - mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,
bij een omgevingsvergunning af te wijken van:
a. maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b. bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere
realisering van bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het
terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 meter bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste
10% worden vergroot;
c. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de
hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m.
De omgevingsvergunning voor afwijken als bedoeld in sub a, b en c wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden
en bouwwerken.
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Artikel 14 Algemene wijzigingsregels
14.1

Wijzigen bestemmingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen, ten behoeve van het
aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt naar bepalingen in
wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan worden gewijzigd.

14.2

Wijzigen bestemmingsgrenzen

14.2.1 Algemeen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, ten aanzien van het aanbrengen van wijzigingen in de
plaats, richting en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan met
dien verstande dat de afwijking ten hoogste 3 m mag bedragen, mits het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van
derden worden geschaad, dan wel ter correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden op de verbeelding.
14.2.2 Recreatie en Natuur
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, ten aanzien van het aanbrengen van wijzigingen in de
plaats, richting en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen van de bestemming Natuur en Recreatie , ten behoeve van
een andere situering van deze bestemmingen met dien verstande dat:
a. uitsluitend de bestemmingsgrenzen tussen de bestemmingen Natuur en Recreatie worden gewijzigd
b. de verschuiving in enige richting ten hoogste 20 m mag bedragen;
c. de oppervlakte van de bestemmingen Natuur en Recreatie niet wordt verkleind of vergroot;
d. het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad.Indien de belangen van de in
hoofdstuk 2 geregelde dubbelbestemmingen in strijd zijn met elkaar, dan geldt de volgende rangorde:
a. 'Leiding - Gas';
b. 'Waarde - Archeologie'.
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Hoofdstuk 4

Overgangs- en slotregels

Artikel 16 Overgangsrecht
16.1
a.

b.
c.

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;
1. deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
2. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
3. 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.
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen
de overgangsbepaling van dat plan.

16.2
a.
b.

c.
d.

Overgangsrecht bouwwerken

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;
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en
omvang wordt verkleind;
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.Deze regels worden aangehaald
als: Regels van het bestemmingsplan Sliedrecht Buiten van de gemeente Sliedrecht.
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