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Bestemmingsplan Wapenveld - Dorp, MFA Hof van Cramer en appartementen

Hoofdstuk 1
Artikel 1

1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan

het bestemmingsplan Wapenveld - Dorp, MFA Hof van Cramer en appartementen met identificatienummer
NL.IMRO.0246.XXX-CO01 van de gemeente Heerde;
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
1.3

aan-huis-gebonden beroep

een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende
mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
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

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.7

bebouwingspercentage

de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte van nader
aangegeven gronden;
1.8

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.9

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.10

bevoegd gezag

het bevoegd gezag in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Als hoofdregel is dit het college
van burgemeester en wethouders van Heerde.
1.11

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;
1.12

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.13

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

Bestemmingsplan Wapenveld - Dorp, MFA Hof van Cramer en appartementen

3

1.14

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of
balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
1.15

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten;
1.16

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;
1.17

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.18

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;
1.19

dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
1.20

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan
in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.21

dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, met uitzondering van een
garagebedrijf en een seksinrichting;
1.22

eerste verdieping

tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder begrepen;
1.23

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.24

geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen

een maatschappelijke functie die op grond van de Wet geluidhinder bijzondere bescherming tegen geluid
behoeft, waaronder verstaan onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen,
psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven.
1.25

hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn functie, constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk
valt aan te merken;
1.26

maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociaal-maatschappelijke, sociaal-medische, sociaal culturele en levensbeschouwelijke
voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel
en horeca ten dienste van deze voorzieningen;
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1.27

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen
de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;
1.28

nutsvoorzieningen

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie alsmede
soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes,
pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;
1.29

peil

a.

voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter
plaatse van die hoofdtoegang;

b.

voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het
terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c.

het peil zoals door of namens burgemeester en wethouders is bepaald;

1.30

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een andere tegen
vergoeding;
1.31

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard
plaatsvinden;
1.

2.

1.32

onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:


een seksinrichting, waaronder begrepen een erotische massagesalon;



een seksbioscoop of sekstheater;



een seksautomatenhal;



een seksclub of parenclub;



al dan niet in combinatie met elkaar;

onder een seksinrichting wordt niet verstaan:


een escortbedrijf;



een sekswinkel.

sociale huurwoning

huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de
Wet op de huurtoeslag, waarbij de instandhouding voor de in een gemeentelijke verordening omschreven
doelgroep voor ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd.
1.33

voorgevel

de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg
grenst, de door of namens burgemeester en wethouders aangewezen gevel(s);
1.34

woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.35

woongebouw

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, in welk gebouw of welk gedeelte twee of meer woningen zijn
gelegen die zijn te bereiken door een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten;
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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 goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. druiplijn, het boeiboord of daarmee gelijk te stellen
constructiedeel;
2.3

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
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

afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw
waar die afstand het kortst is;
2.6

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.

2.7

ondergeschikte bouwdelen

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen,
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen niet meer dan 0,75 meter
bedraagt.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3

3.1

Bestemmingsregels

Maatschappelijk

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

b.

maatschappelijke voorzieningen, waaronder in ieder geval de volgende functies worden begrepen:
1.

sporthal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sporthal';

2.

bibliotheek;

3.

huisartsenpraktijk (met apotheek);

4.

praktijkruimte;

5.

verenigingsleven;

6.

brandweerkazerne, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne';

dienstverlening;

met de daarbij behorende:
c.

gebouwen;

d.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e.

erven en terreinen;

f.

wegen, straten en paden;

g.

parkeervoorzieningen;

h.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

i.

geluidafwerende voorzieningen;

j.

groenvoorzieningen.

3.2

Bouwregels

Op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
bestemming worden gebouwd.

3.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a.

gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.

het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de
aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven;

c.

de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte
(m)' is aangegeven.

3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde
zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan, mag niet meer bedragen dan 1 meter;

b.

de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 meter;

c.

de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 3,25 meter, met dien verstande dat
de bouwhoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste
verdieping van het hoofdgebouw;

d.

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2,50
meter.
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3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 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.

3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1

Maximum oppervlakte

Het brutovloeroppervlak (bvo) ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening als bedoeld
in lid 3.1 onder a en b mag gezamenlijk niet meer mag bedragen dan 3.500 m2 .

3.4.2

Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met deze bestemming wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik
laten nemen van gebouwen voor geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen.
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Artikel 4

4.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

wegen, straten en paden;

b.

voet- en rijwielpaden;

c.

parkeervoorzieningen;

d.

groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;

e.

straatmeubilair;

f.

nutsvoorzieningen;

g.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

h.

geluidafwerende voorzieningen;

i.

voorzieningen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

met de daarbij behorende:
j.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2

Bouwregels

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming
worden gebouwd.

4.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 meter;

b.

in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van lichtmasten, reclamemasten,
geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer niet meer bedragen dan 10 meter.
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Artikel 5

5.1

Wonen - Woongebouw

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

het wonen in woongebouwen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden
beroep;

met de daarbij behorende:
b.

gebouwen;

c.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

d.

tuinen en erven;

e.

parkeer- en verkeersvoorzieningen;

f.

voorzieningen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

g.

water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;

h.

groenvoorzieningen.

5.2

Bouwregels

Op de voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
bestemming worden gebouwd.

5.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a.

gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.

het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal
wooneenheden' is aangegeven, met dien verstande dat:
1.

uitsluitend sociale huurwoningen zijn toegestaan.

c.

de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte
(m)' is aangegeven.

5.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

(vlucht)trappen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding –
vluchttrap’ worden gebouwd, mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 11 meter;

b.

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de voorgevel of een naar de weg
gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan, mag niet meer bedragen dan 1
meter;

c.

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2,50
meter.

5.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing
ten behoeve van:
a.

een goede woonsituatie;

b.

de verkeersveiligheid;

c.

de sociale veiligheid;

d.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 6

6.1

Waarde - Hoge archeologische verwachting

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Hoge archeologische verwachting' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de
voorkomende archeologische waarden.

6.2

Bouwregels

Op de tot 'Waarde - Hoge archeologische verwachting' bestemde gronden gelden voor het bouwen van
bebouwing de volgende regels:
a.

bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen van een bouwwerk waarvan de
werkzaamheden dieper reiken dan 0,8 meter beneden maaiveld, dient de aanvrager een rapport te
overleggen, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft,
naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;

b.

in afwijking van het gestelde onder a hoeft de aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouwen
geen rapport als bedoeld onder a te overleggen, indien één van de volgende situaties van toepassing
is:
1.

de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen betrekking heeft op het vervangen van
bestaande bebouwing (waaronder een bestaande ondergrondse kelder), waarbij de
oppervlakte aan bebouwing niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut
(met uitzondering van nieuwe kelders);

2.

de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen betrekking heeft op het uitbreiden van
bestaande bebouwing tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering, met behoud van
bestaande funderingen;

3.

de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen betrekking heeft op het bouwen in de
bodem tot een diepte van 0,8 meter onder het bestaande maaiveld;

4.

naar oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van de gronden in andere
beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

c.

indien het onder a genoemde rapport of de beschikbare informatie als bedoeld in b onder 4 daartoe
aanleiding geeft, dient op advies van een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg, die voldoet aan door het bevoegd te stellen kwalificaties zonodig archeologisch
vervolgonderzoek plaats te vinden;

d.

indien uit het onder a genoemde rapport of uit de beschikbare informatie als bedoeld in b onder 4 of
uit het vervolgonderzoek bedoeld in c blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of
meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning voor bouwen:
1.

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen;

2.

de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen;

3.

de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die
voorschriften te stellen kwalificaties op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd
Programma van Eisen;

4.

de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te
brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.
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6.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
6.3.1

Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, geen
bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a.

aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;

b.

verlagen van de bodem en afgraven van gronden, tenzij daarvoor een vergunning is vereist krachtens
de Ontgrondingenwet, en het ophogen en egaliseren van de gronden;

c.

aanleggen en dempen van watergangen en poelen;

d.

aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen (nutsvoorzieningen)
breder dan 80 cm en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

e.

diepploegen, zijnde het extra diep - meer dan circa 0,4 meter onder het maaiveld - omploegen, het
(chemisch) scheuren van grasland, anders dan voor graslandverbetering;

f.

bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en telen van
bomen, struiken en heesters.

6.3.2

Uitzondering

Het in lid 6.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:
a.

werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer, onderhoud en exploitatie, met
inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en
beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b.

werken en werkzaamheden waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

c.

werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 6.3.1 bij d, voor zover daarvoor een
omgevingsvergunning is vereist voor bouwen;

d.

voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 meter uit een bestaande
fundering van een bestaand bouwwerk;

e.

in het kader van archeologisch onderzoek en archeologische opgravingen, mits deze worden verricht
door een ter zake deskundige als bedoeld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;

f.

voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 0,8 meter onder het bestaande
maaiveld in een gebied met een Waarde - Hoge archeologische verwachting.

6.3.3
a.

Verlening
De onder lid 6.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische
waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager
bij de aanvraag voor omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van
het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

b.

Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische
waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

c.

Indien het onder lid 6.3.3 onder a genoemde rapport of de beschikbare informatie daartoe aanleiding
geeft, dient op advies van een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die
voldoet aan door het bevoegd te stellen kwalificaties zonodig archeologisch vervolgonderzoek plaats te
vinden.
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Hoofdstuk 3
Artikel 7

Algemene regels

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 8

8.1
a.

Strijdig gebruik
Tot een gebruik strijdig met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:
1.

b.

Algemene gebruiksregels

het gebruik van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt niet verstaan:
1.

het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige
evenementen, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover
daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling is vereist en
deze is verleend.

8.2

Parkeren

a.

Indien bij het gebruik van gronden sprake is van een parkeerbehoefte, moet in voldoende mate zijn
voorzien in parkeergelegenheid voor auto's en fietsen;

b.

Er is sprake van voldoende parkeergelegenheid indien wordt voldaan aan de normen uit de
Parkeernormennota Gemeente Heerde d.d. 5 oktober 2012. Indien deze publicatie gedurende de
planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met deze wijziging. De parkeernormennota
wordt toegepast volgens stedelijke zone 'centrum'.
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Artikel 9

9.1

Algemene afwijkingsregels

Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a.

de in de regels voorgeschreven bouwhoogten en bebouwingspercentages met ten hoogste 10%;

b.

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

c.

het bepaalde ten aanzien van de maximale hoogte van gebouwen en toestaan dat de hoogte van de
gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers,
liftkokers, lichtkappen, schotelantennes en installaties ten behoeve van woongebruik.

9.2

Afwegingskader

De in lid 9.1 bedoelde afwijkingen bij omgevingsvergunning mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting
van:
a.

het straat- en bebouwingsbeeld;

b.

de woonsituatie;

c.

de milieusituatie;

d.

de verkeersveiligheid;

e.

de sociale en/of externe veiligheid;

f.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 4
Artikel 10

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

10.1

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 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.

10.2

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 11

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Wapenveld - Dorp, MFA Hof van Cramer en appartementen.
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