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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1
1.1

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan ‘Statenweg 36 te Venhorst’ van de gemeente Boekel.

1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand met identificatienummer
NL.IMRO.0755.BPHBGstatenweg36-ON01 met de bijbehorende regels.

1.3

aanbouw:

een gebouw behorende bij een op hetzelfde bestemmingsvlak gelegen hoofdgebouw, dat
zowel door zijn afmetingen als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en
daarvan niet losstaat.

1.4

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
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

aan huis gebonden bedrijf:

het verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, waarvan de aard,
omvang en uitstraling zodanig zijn, dat de activiteit ter plaatse, in de woning en/of de daarbij
behorende bijgebouwen, kan worden uitgeoefend en de desbetreffende bedrijvigheid een
ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie.

1.7

aan huis gebonden beroep:

een dienstverlenend beroep, dat op kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende
bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar functie behoudt
en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in
overeenstemming is met de woonfunctie. Onder een aan huis gebonden beroep worden hier
eveneens begrepen consument verzorgende activiteiten, zoals een kapper en/of
schoonheidsspecialist.

1.8

aaneengebouwd(e bebouwing):

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden in de perceelsgrens zijn gebouwd, met
dien verstande dat de eindwoning slechts aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens hoeft te
worden gebouwd.

1.9

agrarisch grondgebruik:

gebruik van grond dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van telen van
gewassen of het houden van dieren.

1.10

agrarisch bedrijf, grondgebonden:

een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of in overwegende mate afhankelijk is van het
voortbrengend vermogen van onbebouwde gronden van het bedrijf.
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1.11

archeologische verwachtingswaarden:

verwachte aanwezige waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met
sporen van vroeger menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin en als zodanig van
wetenschappelijk belang zijn en het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigen.

1.12

archeologische waarden:

waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met sporen van vroegere
menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zodanig van wetenschappelijk belang zijn
en het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigen.

1.13

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.14

bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken,
opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van
diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen.

1.15

bedrijfswoning:

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, bedoeld voor (het huishouden van) een
persoon, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op het feitelijk gebruik van het
gebouw en/of terrein in overeenstemming met de bestemming.

1.16

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.17

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.18

bewoning:

het verblijf c.q. gebruik als woonruimte voor de huisvesting van een huishouden.

1.19

bijgebouw:

een afzonderlijke ruimte aangebouwd aan (de eigenlijke woonruimten van) een woning of een
bij een woning (op hetzelfde bouwperceel) behorend afzonderlijk gebouw waarvan de
verschijningsvorm in bouwkundig, architectonisch en/of ruimtelijk opzicht (zoals constructie,
ligging, maatvoering, dakvorm, dakhelling) ondergeschikt is aan de (hoofd)bouwmassa c.q. het
hoofdgebouw van de woning.

1.20

bodemingrepen:

werken en werkzaamheden waarvan mag worden aangenomen dat zij het bodemarchief kunnen
aantasten.

1.21

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.
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1.22

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.23

bouwperceel:

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

1.24

bouwperceelsgrens:

de grens van een bouwperceel.

1.25

bouwvlak:

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

1.26

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die het-zij direct,
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.27

gebouw:

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

1.28

geschakeld(e bebouwing):

bebouwing van halfvrijstaande hoofdgebouwen die door middel van een bijgebouw zijn
geschakeld aan een ander halfvrijstaand hoofdgebouw, met dien verstande dat de eindwoning
vrijstaand mag worden gebouwd.

1.29

halfvrijstaand(e bebouwing):

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens zijn
gebouwd en aan de andere zijde niet.

1.30

hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste
bouwwerk valt aan te merken.

1.31

landschapswaarden/landschappelijke waarden:

bijzondere landschappelijke kenmerken van een gebied of object in de zin van aantrekkelijkheid,
herkenbaarheid/identiteit en diversiteit bestaande uit aardkundige, cultuurhistorische en
visueel-ruimtelijke waarden, afzonderlijk of in onderlinge samenhang.

1.32

lessenaarsdak:

een dakvorm die bestaat uit slechts één dakvlak of dakschild, dat onder een helling is
aangebracht, waarbij het laagste punt van het dakvlak de goothoogte betreft en het hoogste
punt de bouwhoogte.

1.33

ondergronds bouwwerk:

een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op ten minste
1,75 m beneden peil.
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1.34

opgraven/opgraving:

de ontsluiting van een vindplaats met als doel de informatie te verzamelen en vast te leggen die
nodig is voor het beantwoorden van de in het Programma van Eisen verwoorde
onderzoeksvra(a)g(en) en het behalen van de onderzoeksdoelstellingen verricht door of namens
de gemeente of door een dienst, bedrijf of instelling beschikkend over een opgravingvergunning
ex artikel 39 van de Monumentenwet en werkend volgens de vigerende versie van de
Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA).

1.35

overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bestaande uit een vrijstaande dakconstructie met maximaal
één wand.

1.36
a.
b.

1.37

peil:
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de gemiddelde hoogte van het terrein bij voltooiing van de bouw.

recreatie medegebruik:

een recreatief gebruik van gronden dat qua aard, omvang en ruimtelijke verschijningsvorm
ondergeschikt is aan andere doeleinden van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik
is toegestaan.

1.38

seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf,
waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.39

twee-aaneen:

bebouwing van halfvrijstaande hoofdgebouwen, met dien verstande dat de eindwoning
vrijstaand mag worden gebouwd.

1.40

voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan.

1.41

voorgevelrooilijn:

de (denkbeeldige) lijn, evenwijdig aan de as van de weg waaraan gebouwd wordt, op een afstand
van de weg die:
a.
gelijk is aan de in de regels voorgeschreven minimum afstand van gebouwen tot de naar
de weg gekeerde begrenzing van bestemming/ perceelsgrens c.q. de grens van de
bestemming 'wegen' ter plaatse van de weg waaraan wordt gebouwd;
b.
gelijk is aan de afstand van bestaande gebouwen, op het betreffende bouwperceel, tot de
as van de weg of de naar de weg gekeerde begrenzing van bestemming/ perceelsgrens,
indien die afstand kleiner is dan de onder 1 genoemde afstand.
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1.42

vrijstaand(e bebouwing):

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden niet zijn gebouwd in de perceelsgrens.

1.43

water:

de oppervlakte aan water zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere
waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen.

1.44

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 berging en infiltratie van hemelwater.

1.45

waterpeil:

de hoogte (het niveau) van de waterspiegel gemeten naar NAP op het moment van aanvraag van
de omgevingsvergunning of bestemmingswijziging. Dit kan betrekking hebben op zowel
oppervlaktewater als grondwater.

1.46

werk:

een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde.

1.47

woning/ wooneenheid:

een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is:
Hieronder wordt tevens begrepen een kamerverhuurbedrijf, waarbij de kamers afzonderlijke
wooneenheden vormen, indien daarbij centrale voorzieningen aanwezig zijn, zoals een keuken,
een douche en andere centrale voorzieningen.
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

Algemeen

2.1.1

het bebouwingspercentage:

het oppervlak dat met bouwwerken mag worden bebouwd, uitgedrukt in procenten van de
oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen
een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

2.1.2

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.1.3

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.

2.1.4

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.

2.1.5

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 onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.1.6

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.

2.1.7

de afstand tot de bouwperceelsgrens:

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

2.1.8

de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk:

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

2.1.9
a.
b.

peil:

voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de
kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte
maaiveld.
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2.2

Ondergeschikte bouwdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen
zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en
kroonlijsten, balkons, luifels en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de
overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3

Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch grondgebruik en agrarische bedrijfsuitoefening;
b. behoud en herstel van ruimtelijke, landschappelijke en waterhuishoudkundige waarden;
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
d
extensief dagrecreatief medegebruik;
e. de bijbehorende voorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte van erf- en
terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 1 m.
3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

3.3.1

Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen van meer dan 200 m²;
b. het aanbrengen van ondergrondse leidingen.
3.3.2

Uitzonderingen

Het in lid 3.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of
voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.
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3.3.3

Toelaatbaarheid

De in lid 3.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de
landschappelijke waarden van de gronden.
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Artikel 4
4.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. de landschappelijke inpassing van de bebouwing in de vorm van groenvoorzieningen;
c. de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen,
waterretentievoorzieningen en voorzieningen voor waterzuivering en -infiltratie.
4.2

Bouwregels

4.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. woningen;
b. de daarbij behorende bijgebouwen;
c. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2.2

Regels met betrekking tot hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. Woningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘maximum
aantal wooneenheden’, waarbij geldt dat het aantal te bouwen woningen niet meer mag
bedragen dan ter plaatse van deze aanduiding is aangegeven.
b. Woningen met aanbouwen en inpandige bijgebouwen mogen uitsluitend worden
gebouwd binnen het bouwvlak.
c. De inhoud van de woning bedraagt maximaal 1.200 m³.
b. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
d. De bouw- en goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de
aanduiding ‘maximale goothoogte (m)’ en ‘maximale bouwhoogte (m)’;
f.
Woningen zullen met een kap van ten minste 15° en ten hoogste 60° worden afgedekt.
4.2.3

Regels met betrekking tot bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Bijgebouwen mogen uitsluitend gebouwd worden binnen bouwvlakken ter plaatse van de
aanduiding ‘bouwvlak’.
De goot- en bouwhoogte mag ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding ‘sba-2’ niet
meer bedragen dan ter plaatse is aangegeven door middel van de aanduiding ‘maximale
goothoogte (m)’ en maximale bouwhoogte (m)’.
De goot- en bouwhoogte ter plaatse van de specifieke bouwwaanduiding ‘sba-3’ bedraagt
maximaal 3,5 m respectievelijk 8 meter.
Bijgebouwen zullen met een kap van ten minste 15° en ten hoogste 60° worden afgedekt.
De oppervlakte aan bijgebouwen mag ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding ‘sba2’ niet meer bedragen dan 250 m2.
De oppervlakte aan bijgebouwen mag ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding ‘sba1’ niet meer bedragen dan 142 m2.
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g.

De oppervlakte aan bijgebouwen mag ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding ‘sba3’ niet meer bedragen dan 50 m2.

4.2.4
a.
b.

c.

4.3

Regels met betrekking tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak
worden gebouwd.
De bouwhoogte van erfafscheidingen:
1. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn maximaal 1,00
meter;
2. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt voor het overige maximaal 2,00 meter.
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,00
meter.

Specifieke gebruiksregels

4.3.1 Verboden gebruik
Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval
verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor en/of als:
a. agrarische doeleinden;
b. het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en het
opslaan en be- of verwerken van producten;
c. het opslaan, storten of bergen van materialen en producten behoudens voor zover zulks
noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
d. (motor)crossen;
e. grootschalige openluchtevenementen en andere vormen van intensief dagrecreatief
medegebruik;
f. het houden van een kampeerterrein, waaronder tevens de beoefening van kleinschalig
kamperen en verenigingskamperen wordt verstaan;
g. een seksinrichting;
h. het gebruik van aanbouwen of vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning en als
afhankelijke woonruimte (mantelzorg);
i. het (mede)gebruik van woningen en bijgebouwen voor andere doeleinden dan wonen
alsmede de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf/beroep indien die activiteit op
andere wijze wordt uitgeoefend dan begrepen onder de volgende voorwaarden:
1. de woonfunctie dient zowel visueel als qua aard primair te blijven en de activiteit mag
niet leiden tot verstoring van het woongenot ter plaatse en in de directe omgeving;
2. het voor de activiteit te gebruiken oppervlakte mag maximaal 75 m² bedragen.
3. de activiteit in of het gebruik van de woning mag niet leiden tot onevenredige
publieksaantrekkende werking;
4. de activiteit mag geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling en op de
parkeerbalans;
5. de activiteit mag in de woning of een bijgebouw worden uitgeoefend.
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Artikel 5

Waarde – Archeologie 2

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde – Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming, mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de
grond verwachte archeologische waarden.
5.2 Bouwregels
a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden
voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het
bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2.500 m² en een diepte van meer
dan 0,5 m onder maaiveld, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden
van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het
bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden
verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. De verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden.
2. De verplichting tot het doen van opgravingen.
3. De verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning
te stellen kwalificaties.
c. Indien uit het rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het
mogelijk is om deze door de onder b genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan
wordt de omgevingsvergunning geweigerd.
d. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is
vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.
e. Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wint
zij schriftelijk advies in bij de deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg omtrent de vraag of door het verlenen van een 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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5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden
5.3.1 Werken en werkzaamheden
Het is verboden op de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 4.1' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, over een oppervlakte van 2.500 m² of meer:
a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en
omwoelen van gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage, dieper dan 0,5
m onder
maaiveld;
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende
beplantingen, waarbij de stobben worden verwijderd;
c. het ophogen en egaliseren van gronden;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de
bodem;
f.
het graven, verbreden en verdiepen van sloten, vijvers en andere wateren;
g. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe
gerekend wordt boomteelt en graszodenteelt;
h. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen en de daarmee verband houdende
constructies;
i.
het slopen van gebouwen en het verwijderen van funderingen waarbij grondroering
plaatsvindt dieper dan 0,5 m onder maaiveld.

5.3.2 Uitzonderingen
Het in lid 5.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis
zijn;
b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds
mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd en het doen van
opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige;
d. binnen een afstand van niet meer dan 2,5 m uit een bestaande fundering van een
bestaand bouwwerk worden uitgevoerd.
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5.3.3 Toelaatbaarheid
a.

b.

c.

d.

De in lid 5.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien op
basis van (archeologisch) onderzoek is aangetoond, dat er geen of nauwelijks waarden
aanwezig zijn dan wel dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad. Teneinde dit te
bereiken kunnen aan een omgevingsvergunning in ieder geval de volgende
voorwaarden worden verbonden:
1. 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 niet bouwen van kelders, het aanbrengen van
een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan
door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
Indien uit het rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is
om deze door de onder a genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de
omgevingsvergunning geweigerd.
Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is
vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld lid 5.3.1
wint deze schriftelijk advies in bij de deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg omtrent de vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning
geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden,
en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

5.4 Wijzigingsbevoegdheid
a.

Burgemeester en wethouders kunnen het plan zodanig wijzigen dat een bestemmingsvlak:
1. naar ligging wordt verschoven;
2. naar omvang wordt vergroot of verkleind;
3. wordt verwijderd;
4. van bestemming wijzigt door de oppervlaktes en de dieptes, vanaf wanneer de
bepalingen van toepassing zijn, aan te passen;
voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in
voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.

b.

Alvorens de wijzigingen als bedoeld onder a worden uitgevoerd, wordt archeologisch
advies ingewonnen bij de deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 6

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.
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Artikel 7

Algemene bouwregels

7.1 Ondergronds bouwen
a. Op plaatsen waar gebouwen mogen worden gebouwd mag eveneens ondergronds
gebouwd worden, met dien verstande dat de maximale maten zoals genoemd in de
bestemmingen in hoofdstuk 2 van toepassing blijven. Daar waar bovengronds geen
gebouwen aanwezig zijn, dient de oppervlakte van het ondergrondse bouwwerk met
bijbehorende toegang(en) te worden meegerekend in de maximaal toegestane
oppervlakte aan gebouwen.
b.

7.2

De verticale diepte mag bij ondergronds bouwen niet meer bedragen dan 4 m.

Verbod overschrijding bebouwingsgrenzen

Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij de op
de verbeelding aangegeven bouwgrens wordt overschreden, behoudens overschrijdingen, die
volgens deze regels zijn toegestaan.
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Artikel 8

Algemene gebruiksregels

8.1 Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
a. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een
seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;
b. het gebruik en laten gebruiken van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woning en
als afhankelijke woonruimte;
c. het permanent bewonen of laten bewonen van recreatieve nachtverblijven.

8.2 Voorwaardelijke bepaling: landschappelijke inpassing
Gebruik van het perceel conform de bestemmingsomschrijving is alleen toegestaan indien
wordt voldaan aan de voorwaarde dat de landschappelijke inpassing, conform het in de bijlage
bij de regels opgenomen Beplantingsplan, geheel is uitgevoerd vóór ingebruikname van de
ontwikkeling, zoals openomen in bijlage bij de regels van dit plan, en in stand gehouden wordt.

NL.IMRO.0755.BPHBGstatenweg36-VA01

Bestemmingsplan Statenweg 36 te Venhorst
Gemeente Boekel

Blad 20 van 25
januari 2016
Vastgesteld

Artikel 9

Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan, voor zover niet reeds op grond van een andere bepaling van deze
regels omgevingsvergunning kan worden verleend, omgevingsvergunning verlenen voor het
afwijken van de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10%
van die maten, afmetingen en percentages.
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Artikel 10

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn het plan te wijzigen bij het in geringe mate overschrijden van
de bestemmingsgrenzen, mits dit noodzakelijk is, in verband met afwijkingen of
onnauwkeurigheden van de kaart, ten opzichte van de feitelijke situatie, voor zover daarmee
wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming tussen het plan en de werkelijke
toestand te bereiken, mits daardoor geen belangen van derden onevenredig worden geschaad.
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HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 11

Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken
a. 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,
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 het bepaalde onder a. een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in het bepaalde 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.

11.2 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 in het bepaalde
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 in het bepaalde onder a., 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.
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 12

Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als :
‘Regels van het bestemmingsplan ‘Statenweg 36 te Venhorst’.

NL.IMRO.0755.BPHBGstatenweg36-VA01

Bestemmingsplan Statenweg 36 te Venhorst
Gemeente Boekel

Blad 24 van 25
januari 2016
Vastgesteld

Bestemmingsplan

BIJLAGE REGELS

1.

Beplantingsplan
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