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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1
plan
Het bestemmingsplan 'Snelfietsroute Veghel - Uden, Woongebied Veghel' met
identificatienummer NL.IMRO.1948.PAR000BP0022022M-ON01 van de gemeente Meierijstad.
1.2
bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende
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
bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.6
bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.
1.7
bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.8
bijbehorend bouwwerk
Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde
verbonden bouwwerk met een dak.
1.9
bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk.
1.10
bouwgrens
De grens van een bouwvlak.
1.11
bouwperceel
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.
1.12
bouwperceelgrens
De grens van een bouwperceel.
1.13
bouwvlak
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.14
bouwwerk
Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden.

1.15

ecologische verbindingszone

bij bestemmingsplan aangeduid langgerekt gebied waarbinnen verbindende
landschapselementen zijn of worden gerealiseerd;
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1.16

ecologische waarden

aanwezige en potentiële waarden, gebaseerd op de beoogde natuurkwaliteit voor het gebied,
waartoe behoren de natuurdoelen en natuurkwaliteit, geomorfologische processen, de
waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, de mate van stilte, donkerte en
openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde;

1.17

fietspad

Een fietspad is een weggedeelte of vrijliggend pad dat is gereserveerd voor het fietsverkeer.
Een fietspad wordt aangeduid met RVV-bord G11, wanneer fietsers verplicht zijn van het
fietspad gebruik te maken en door bord G13 als die verplichting niet bestaat. Ook snorfietsers
maken gebruik van het fietspad. Een fietspad is geen rijbaan en maakt geen onderdeel uit van
een rijbaan voor alle verkeer, in tegenstelling tot een fietsstrook.

1.18

fietsstraat

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto`s zijn
toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de
fietsstraat.

1.19

fietsstrook

Een fietsstrook is een voor fietsers gereserveerd onderdeel van de rijbaan. De fietsstrook is
herkenbaar aan de fietssymbolen. Vaak is het asfalt van een fietsstrook rood. Loopt er een
doorgetrokken streep langs de fietsstrook, dan mogen andere bestuurders niet op de
fietsstrook komen.
Veelal wordt een fietssuggestiestrook ten onrechte aangeduid als een fietsstrook. Echter de
fietssuggestiestrook heeft geen fietssymbool en daarmee geen juridische status. De
fietssuggestiestrook mag te allen tijde worden bereden door gemotoriseerd verkeer en er mag
ook geparkeerd of stilgestaan worden (laden en lossen) op de suggestiestrook.

1.20

ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden

werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden die onder peil plaatsvinden;

1.21

overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met
de aarde is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de aarde;

1.22

peil

voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin
van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander
plaatselijk aan te houden waterpeil);
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte
maaiveld;

1.23

perceel

kadastraal perceel;

1.24

recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan;
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1.25

straatmeubilair

de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals, verkeerstekens,
wegbebakeningen, bewegwijzeringen, verlichting, halte-aanduidingen, parkeer-regulerende
constructies, brandkranen informatie- en reclameconstructies, rijwielstandaards, papierbakken,
zitbanken, plantenbakken, communicatievoorzieningen, gedenktekens, speelvoorzieningen,
telefooncellen en abri's;
1.26
voorzieningen van algemeen nut
voorziening ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer;

1.27

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;

1.28

werk

grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk;

1.29

werken

alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies of inrichtingen met toebehoren;

1.30

wet/wettelijke regelingen

indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen
e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de
tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald;
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Artikel 2 Wijze van meten
2.1

de afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn.
2.2
de inhoud van een bouwwerk
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.3
de bouwhoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4

de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet
meegerekend;
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Groen
3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

groenvoorzieningen;
paden;
evenementen;
watergangen en waterberging;
waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:
f.

3.2

voorzieningen van algemeen nut.

Bouwregels

4.2.1 Algemeen
Op of in de in 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende
bouwwerken worden gebouwd.
3.2.1 Gebouwen
Gebouwen zijn op deze gronden niet toegestaan.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de hoogte van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten mag niet meer dan 8 m bedragen;
b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
c. de hoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m
bedragen.

3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. de verkeersveiligheid;
b. de sociale veiligheid;
c. samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.

3.4

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken ten behoeve van de
aanleg van parkeervoorzieningen onder de volgende voorwaarden:
a. aangetoond wordt dat er op eigen terrein en directe omgeving binnen een straal van 150 m
onvoldoende ruimte aanwezig is om in de parkeerbehoefte te voorzien;
b. aangetoond wordt dat geen onevenredige aantasting van groen en ecologische waarden
plaatsvindt;
c. rekening gehouden wordt met de waterhuishouding;
d. de verkeersveiligheid niet in het geding komt;
e. de parkeervoorziening moet grenzen aan de bestemming 'Verkeer'.
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Artikel 4 Verkeer
4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

(vrijliggende) fietspaden;
fietsstraten, inclusief kruisingen met bestaande wegen;
fietsstroken;
straatmeubilair;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
bermen en beplanting;
waterhuishoudkundige voorzieningen en waterberging;
speelvoorzieningen;
dagrecreatief medegebruik;
evenementen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken, kademuren, steigers,
dammen en/of duikers;
m. ter plaatse van de aanduiding 'brug' is een brug over de AA toegestaan;
n. ter plaatse van de aanduiding 'spoorweg' is een spoorweg, bestaande uit een enkel spoor.
met de daarbij behorende:
o.

4.2

voorzieningen van algemeen nut

Bouwregels

4.2.1 Algemeen
a. Op of in de in 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende
bouwwerken worden gebouwd.
b. ter plaatse van de aanduiding 'brug' is een brug over de AA toegestaan;
c. enkel ter plaatse van de aanduiding 'spoorweg' is het bestaande enkelspoor toegestaan.
4.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen;
a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut zijn toegestaan;
b. de oppervlakte mag niet meer dan 15 m2 bedragen;
c. de hoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van verlichtingsarmaturen, vlaggenmasten, kunstobjecten, bewegwijzering en
bouwwerken voor de verkeersregulering mag niet meer bedragen dan 8 meter;
b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
c. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5
meter.

4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van
de bebouwing, ten behoeve van:
a. de plaats van de bebouwing;
b. de afmeting van de bebouwing;
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ten behoeve van:
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

4.4

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
externe veiligheid.
de milieusituatie;
de situering van en het aantal parkeervoorzieningen op eigen terrein;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Afwijken van de bouwregels

4.4.1 Hogere bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
lid 4.2.3, sub a, voor het bouwen van palen, masten en portalen ten behoeve van de geleiding,
beveiliging en regeling van het verkeer met een hogere bouwhoogte, mits voldaan wordt aan de
volgende voorwaarden:
a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 12 meter;
b. de hogere bouwhoogte is noodzakelijk voor een doelmatige geleiding, beveiliging en
regeling van het verkeer;
c. de hogere bouw- en/of goothoogte is vanuit stedenbouwkundig, cultuurhistorisch,
verkeerskundig en landschappelijk oogpunt aanvaardbaar.
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Artikel 5 Water
5.1

Bestemmingsomschrijving

5.1.1 Algemeen
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

watergangen en waterberging;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
taluds, bermen, oevers, beschoeiingen en onderhoudspaden;
voorzieningen van algemeen nut;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken, kademuren, bruggen,
steigers, dammen en/of duikers.

5.1.2 Keur waterschap
Oppervlaktewater vallen onder de Keur van het Waterschap. Op grond van de Keur
oppervlaktewateren, welke van toepassing is op de legger- en schouwwatergangen, geldt een
keurzone van 5 meter respectievelijk 1 meter uit de insteek van de watergang. Op deze gronden
is de Keur van het Waterschap van toepassing.

5.2

Bouwregels

5.2.1 Algmeen
a. Op of in de in 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd waarvan de hoogte niet meer mag
bedragen dan 5 meter.

5.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
5.3.1 Verbod
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in 5.1:
a. het dempen van oppervlaktewater;
b. het vergraven van oevers;
c. het verleggen van water.
5.3.2 Toelaatbaarheid
De werken en werkzaamheden als bedoeld in 5.3.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die
werken of werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indirect geen
onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van de in 5.1 genoemde
voorzieningen.
Bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 wordt vooraf door het bevoegd
gezag schriftelijk advies ingewonnen bij het betrokken waterschapsbestuur.
5.3.3 Uitzondering
Het in 5.3.1 opgenomen verbod geldt niet voor:
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a. werken en / of werkzaamheden ten behoeve van de snelfietsroute;
b. werken en / of werkzaamheden en behoeve van het realiseren of dempen van watergangen
en waterberging;
c. werken en werkzaamheden binnen het kader van het op de bestemming van die gronden
gerichte normale onderhoud en beheer, dan wel die welke voortvloeien uit het normale
gebruik overeenkomstig de bestemming;
d. werken en werkzaamheden, die op tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in
uitvoering zijn;
e. werken en werkzaamheden, die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
vergunning;
f. werken en werkzaamheden ter plaatse van waterhuishoudkundige elementen en structuren
waarop de Keur van het Waterschap van toepassing is.
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Artikel 6 Leiding - Riool
6.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en/of bescherming van een
ondergrondse rioolpersleiding, waarbij de aanduiding 'hartlijn leiding - riool' de hartlijn van de
rioolpersleiding aangeeft.

6.2

Bouwregels

Op of in de in 6.1 genoemde gronden mogen, in afwijking van hetgeen elders in deze planregels
is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemmingen van deze gronden,
uitsluitend bouwwerken worden gebouwd die noodzakelijk zijn voor een doelmatig beheer van
de ondergrondse rioolpersleiding, tot een maximale bouwhoogte van 4,5 meter.

6.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
lid 6.2 voor het bouwen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming(en), mits
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. het bouwwerk vormt geen belemmering voor het doelmatig functioneren van de
rioolpersleiding;
b. vooraf is advies ingewonnen bij de desbetreffende leidingbeheerder.

6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
6.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de in 6.1 genoemde gronden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden uit
te voeren of te laten uitvoeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen groter dan 100 m2;
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
c. het ophogen, verlagen, afgraven, vergraven, egaliseren of anderszins wijzigen van het
maaiveldniveau;
d. het mengen, ontginnen, woelen, diepploegen of uitvoeren van andere grondbewerkingen
dieper dan 0,50 meter;
e. het graven, verbreden, verdiepen, dempen of anderszins wijzigen van oppervlaktewateren;
f. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem;
g. het aanbrengen of verwijderen van andere transport-, energie-, telecommunicatie- en/of
drainageleidingen dan in de bestemmingsomschrijving aangegeven, en de daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur.
6.4.2 Uitzonderingen
Het in lid 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en/of
werkzaamheden welke:
a. werken en / of werkzaamheden ten behoeve van de snelfietsroute;
b. werken en / of werkzaamheden en behoeve van het realiseren of dempen van watergangen
en waterberging;
c. het normale onderhoud, beheer en/of gebruik betreffen;
d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
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e. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
6.4.3 Toelaatbaarheid
De in lid 6.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:
a. de werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden geen belemmering vormen voor
het doelmatig functioneren van de rioolpersleiding;
b. vooraf advies is ingewonnen bij de desbetreffende leidingbeheerder.
Waarde - Archeologie 2
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Artikel 7 Waarde - Archeologie 2
7.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op
en/of in deze gronden te verwachten archeologische waarden.

7.2

Bouwregels

Op of in de in lid 7.1 genoemde gronden mogen, in afwijking van hetgeen elders in deze
planregels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemming(en) van
deze gronden, geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:
a. ver-/nieuwbouw van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van het
bouwwerk niet wordt vergroot of veranderd en niet dieper dan de bestaande fundering wordt
gebouwd;
b. de bouw van een bouwwerk tot maximaal 100 m2 of de uitbreiding van een bestaand
bouwwerk tot maximaal 100 m2;
c. de bouw van een bouwwerk, waarbij geen grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper
dan 0,3 meter ten opzichte van het maaiveld.

7.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
lid 7.2 voor het bouwen krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
a. er is op basis van archeologisch onderzoek aangetoond dat ter plaatse geen
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. er is op basis van archeologisch onderzoek aangetoond dat de archeologische waarden
niet of niet onevenredig worden geschaad, of;
c. er is door technische maatregelen of een archeologische opgraving gegarandeerd dat de op
basis van archeologisch onderzoek vastgestelde archeologische waarden worden
veilliggesteld en/of beschermd.

7.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
7.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de in lid 7.1 genoemde gronden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden uit
te voeren of te laten uitvoeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
c. het ophogen, verlagen, afgraven, vergraven, egaliseren of anderszins wijzigen van het
maaiveldniveau;
d. het rooien en/of vellen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
e. het graven, verbreden, verdiepen, dempen of anderszins wijzigen van oppervlaktewateren;
f. het aanbrengen of verwijderen van transport-, energie-, telecommunicatie-, of
drainageleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
g. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem;
h. het mengen, ontginnen, woelen, diepploegen of uitvoeren van andere grondbewerkingen;
i. het aanbrengen van onderbemaling of het anderszins verlagen van de grondwaterstand.
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7.4.2 Uitzonderingen
Het in lid 7.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en/of
werkzaamheden welke:
a. werken en / of werkzaamheden ten behoeve van de snelfietsroute;
b. werken en / of werkzaamheden en behoeve van het realiseren of dempen van watergangen
en waterberging; het normale onderhoud, beheer en/of gebruik betreffen;
c. een oppervlakte hebben die niet meer bedraagt dan 100 m2;
d. een diepte hebben die niet meer bedraagt dan 0,3 meter;
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
f. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
7.4.3 Toelaatbaarheid
De in lid 7.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:
a. er op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. er op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden
niet of niet onevenredig worden geschaad, of;
c. er door technische maatregelen of een archeologische opgraving is gegarandeerd dat de op
basis van archeologisch onderzoek vastgestelde archeologische waarden worden
veilliggesteld en/of beschermd.

7.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, conform artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening,
de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk te verwijderen, mits voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
a. er is op basis van archeologisch onderzoek aangetoond dat te plaatse geen
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. er is op basis van archeologisch onderzoek aangetoond dat bescherming en veiligstelling
van archeologische waarden niet meer noodzakelijk is.
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Artikel 8 Waarde - Archeologie 3
8.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op
en/of in deze gronden te verwachten archeologische waarden.

8.2

Bouwregels

Op of in de in lid 8.1 genoemde gronden mogen, in afwijking van hetgeen elders in deze
planregels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemming(en) van
deze gronden, geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:
a. ver-/nieuwbouw van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van het
bouwwerk niet wordt vergroot of veranderd en niet dieper dan de bestaande fundering wordt
gebouwd;
b. de bouw van een bouwwerk tot maximaal 250 m2 of de uitbreiding van een bestaand
bouwwerk tot maximaal 250 m2;
c. de bouw van een bouwwerk, waarbij geen grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper
dan 0,3 meter ten opzichte van het maaiveld.

8.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
lid 8.2 voor het bouwen krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
a. er is op basis van archeologisch onderzoek aangetoond dat ter plaatse geen
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. er is op basis van archeologisch onderzoek aangetoond dat de archeologische waarden
niet of niet onevenredig worden geschaad, of;
c. er is door technische maatregelen of een archeologische opgraving gegarandeerd dat de op
basis van archeologisch onderzoek vastgestelde archeologische waarden worden
veilliggesteld en/of beschermd.

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 in lid 8.1 genoemde gronden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden uit
te voeren of te laten uitvoeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
c. het ophogen, verlagen, afgraven, vergraven, egaliseren of anderszins wijzigen van het
maaiveldniveau;
d. het rooien en/of vellen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
e. het graven, verbreden, verdiepen, dempen of anderszins wijzigen van oppervlaktewateren;
f. het aanbrengen of verwijderen van transport-, energie-, telecommunicatie-, of
drainageleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
g. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem;
h. het mengen, ontginnen, woelen, diepploegen of uitvoeren van andere grondbewerkingen;
i. het aanbrengen van onderbemaling of het anderszins verlagen van de grondwaterstand.
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8.4.2 Uitzonderingen
Het in lid 8.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en/of
werkzaamheden welke:
a. werken en / of werkzaamheden ten behoeve van de snelfietsroute;
b. werken en / of werkzaamheden en behoeve van het realiseren of dempen van watergangen
en waterberging;
c. werkzaamheden het normale onderhoud, beheer en/of gebruik betreffen;
d. een oppervlakte hebben die niet meer bedraagt dan 250 m2;
e. een diepte hebben die niet meer bedraagt dan 0,3 meter;
f. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
g. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
8.4.3 Toelaatbaarheid
De in lid 8.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:
a. er op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. er op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden
niet of niet onevenredig worden geschaad, of;
c. er door technische maatregelen of een archeologische opgraving is gegarandeerd dat de op
basis van archeologisch onderzoek vastgestelde archeologische waarden worden
veilliggesteld en/of beschermd.

8.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, conform artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening,
de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk te verwijderen, mits voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
a. er is op basis van archeologisch onderzoek aangetoond dat te plaatse geen
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of;
b. er is op basis van archeologisch onderzoek aangetoond dat bescherming en veiligstelling
van archeologische waarden niet meer noodzakelijk is.
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Artikel 9 Waarde - Archeologie
9.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden.

9.2

Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 4.1 en 5.1 genoemde bestemming
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van
ten hoogste 2 m;
b. 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:
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd
gezag in voldoende mate is vastgesteld, en;
2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische
resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de
bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan
betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 30 cm en zonder
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

9.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
9.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie zonder of in
afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe worden
gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en
aanleggen van drainage;
b. het verdiepen en afgraven van de zeebodem;
c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
d. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
e. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
f. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
g. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren dieper dan 30 cm
onder het bestaande maaiveld.
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9.3.2 Uitzondering op aanlegverbod
Het verbod van 9.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a. werken en / of werkzaamheden ten behoeve van de snelfietsroute;
b. werken en / of werkzaamheden en behoeve van het realiseren of dempen van watergangen
en waterberging;
c. werken en / of werkzaamheden die normaal beheer en onderhoud betreffen;
d. werken en / of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende
omgevingsvergunning voor het bouwen of omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken of werkzaamheden of ontgrondingsvergunning;
e. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m2;
f. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
g. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
9.3.3 Voorwaarden voor omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 9.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan de
hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar,
indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar
het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op het behoud
van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het
begeleiden van de activiteiten door een archeologische deskundige.

9.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door de
dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op
basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer
archeologische begeleiding of zorg nodig is.

21/32 - ontwerp - NL.IMRO.1948.PAR000BP0022022M-ON01 - 25 januari 2022

Artikel 10 Waarde - Ecologie
10.1

Bestemmingsomschrijving

De als ‘Waarde - Ecologie' aangeduide gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming, mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een
ecologische ader.

10.2

Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen mag op de in 10.1 bedoelde gronden
niet worden gebouwd.

10.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
10.2 voor de bouw van andere bouwwerken ten dienste van de doeleinden als bedoeld in lid
10.1, indien geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van de
ecologische ader.

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
10.4.1 Verbod
Op de gronden als bedoeld als bedoeld in 10.1 is het verboden om zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het anderszins indringen van voorwerpen;
het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;
het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
het vellen of rooien van houtgewas;
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100
m2, anders dan een bouwwerk;
h. het ophogen van gronden;
i. bebouwing ten behoeve van stedelijke, agrarische en recreatieve ontwikkelingen.
10.4.2 Uitzonderingen
Het in verbod zoals opgenomen in 10.4.1 geldt niet voor:
a. werken en / of werkzaamheden ten behoeve van de snelfietsroute;
b. werken en / of werkzaamheden en behoeve van het realiseren of dempen van watergangen
en waterberging;
c. werken en werkzaamheden van ondergeschikte betekenis dan wel die behoren tot het op
de bestemming van de gronden gerichte normale onderhoud en beheer;
d. werken en werkzaamheden, die op tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in
uitvoering zijn;
e. werken en werkzaamheden, die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
vergunning.
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10.5

Toelaatbaarheid

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 10.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die
werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten
gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de ecologische ader ontstaat of
kan ontstaan.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 11 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 12 Algemene bouwregels
12.1

Ondergronds bouwen

12.1.1 Algemene bepaling
Voor het een ondergronds werk, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden gelden geen
beperkingen.
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Artikel 13 Algemene gebruiksregels
13.1

Verbod

Het is verboden de gronden en bouwwerken in strijd met de bestemming of in strijd met een
gebruik waarvoor ingevolge de bepalingen van dit plan een omgevingsvergunnning is verleend te
(doen of te laten) gebruiken.

13.2

Strijdig gebruik

Onder een strijdig gebruik, als bedoeld in 13.1, wordt in ieder geval verstaan een gebruik van de
gronden en eventuele opstallen:
a. als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en
machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe bouwmaterialen, afval, puin, grind en
brandstoffen, tenzij dit binnen de betreffende bestemming toegestaan wordt;
b. las uitstallings- of opslagplaats voor al dan niet voor gebruik geschikte voer- of vaartuigen of
onderdelen daarvan;
c. als uitstallings- of opslagplaats dan wel staan- of ligplaats voor onderkomens;
d. voor prostitutie;

13.3

Uitzondering

Onder strijdig gebruik als bedoeld in 13.2 valt niet het opslaan van nieuwe bouwmaterialen en
puin en andere bouwmaterialen op gronden waarop of waarin onderhouds-, herstel- of
sloopwerkzaamheden worden uitgeoefend, mits deze zaken voor de uit te voeren
werkzaamheden nodig zijn of van het bouwwerk dat hersteld of gesloopt wordt afkomstig zijn.
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Artikel 14 Algemene aanduidingsregels
14.1

Geluidzone - industrie

Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidszone – industrie’ geldt bij het realiseren van woningen en
gebouwen als bedoeld in artikel 4 van het Besluit grenswaarden Wet geluidhinder en terreinen
als bedoeld in artikel 6 van het Besluit grenswaarden Wet geluidhinder binnen de op de kaart
aangegeven ‘geluidzone - industrie 50 dB(A)’ niet is toegestaan, zonder dat is aangetoond dat
kan worden voldaan aan de bij de geluidszone rond de gezoneerde industrieterreinen CHV/
DMV, De Dubbelen I/II en CHV/ Rijksweg vastgestelde hogere grenswaarden dan wel de
voorkeurgrenswaarde.

14.2

Wro-zone - zoekgebied voor ecologische verbindingszone

14.2.1 Aanduidingsregels
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - zoekgebied voor ecologische
verbindingszone' zijn behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bedoeld voor de
verwezenlijking en het behoud en beheer van een ecologische verbindingszone.
14.2.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
a. Het is verboden op of in de in 14.2.1 genoemde gronden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden
uit te voeren of te laten uitvoeren:
1. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100
m²
b. Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde
en/of werkzaamheden welke:
1. het normale onderhoud, beheer en/of gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
4. worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de snelfietsroute, zoals in dit plan
mogelijk gemaakt.
c. De onder a genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:
1. de werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden geen belemmering vormen
voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van de ecologische verbindingszone.

14.3

Vrijwaringszone - radar

De maximale hoogte van bouwwerken in een radarverstoringsgebied wordt bepaald door elke
denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken vanaf een punt op de top van de radarantenne,
waarvan de hoogteligging ten opzichte van NAP is opgenomen in bijlage 8 van de Regeling
algemene regels ruimtelijke ordening (voor Volkel 49 meter ten opzichte van N.A.P.), oplopend
met 0,25 graden tot een punt gelegen 15 kilometer vanaf voornoemde radarantenne.
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Artikel 15 Algemene afwijkingsregels
15.1

Algemeen

Het bevoegd gezag kan, 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, door middel van een
omgevingsvergunning afwijken van het volgende:
a. de bestemmingsbepalingen, niet zijnde de bestemmingsgrenzen 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 en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een
meetverschil daartoe aanleiding geeft;
c. de bestemmingsbepalingen 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 5 meter;
d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve
van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of
sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m¹;
e. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de
(bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
1. de oppervlakte van de verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende
gebouw bedraagt;
f. de bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor voorzieningen van algemeen
nut, zoals telefooncellen, transformatorhuisjes, onderhoudsgebouwtjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwwerken, alsmede fietsenstallingen met uitzondering van verkooppunten van
motorbrandstoffen, voor zover deze gebouwtjes geen grotere oppervlakte hebben dan 35 m²
en geen grotere hoogte hebben dan 3,5 meter.
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Artikel 16 Algemene wijzigingsregels
16.1

Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, 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, de in het plan
opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van:
a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is
in verband met de werkelijke toestand van het terrein;
b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft;
c. de overschrijdingen als bedoeld in sub a en b mogen echter niet meer dan 3 meter
bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.
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Artikel 17 Overige regels
17.1

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 13 is een economisch delict in de zin van artikel 1a, sub
2° van de Wet op de economische delicten en als zodanig strafbaar op grond van deze wet.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 18 Overgangsrecht
18.1

Overgangsrecht bouwwerken

1. 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.
2. 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%.
3. 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.

18.2

Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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Artikel 19 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Snelfietsroute Veghel Uden, Woongebied Veghel'.
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