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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Gelet op de wettelijke verplichting om op 1 juli 2013 over actuele bestemmingsplannen te 

beschikken, heeft de gemeente Ouderkerk zich ingespannen om hier met haar bestem-

mingsplannen aan te voldoen. Zo zijn onder andere voor de kernen Ouderkerk aan den IJs-

sel, Lageweg en Gouderak en voor het lint actuele bestemmingsplannen vastgesteld. 

Er zijn echter enkele locaties die tussen de plangebieden van de diverse actuele bestem-

mingsplannen vallen of om andere redenen niet zijn opgenomen in de geactualiseerde be-

stemmingsplannen en zodoende nog niet van een actuele juridische regeling zijn voorzien. 

Dit betreft: 

1. bedrijventerrein Abelenlaan; 

2. Kerkweg 45-47; 

3. Kerkweg 131a/Sportlaan; 

4. een aantal percelen binnen het gebied dat binnen het in voorbereiding zijnde bestem-

mingsplan 'Veenweidepact' als 'Agrarisch met waarden' en 'Woondoeleinden' is aangewe-

zen. 

 

In de Wro is een nieuw ruimtelijk instrument naast het bestemmingsplan geïntroduceerd: de 

beheersverordening. Deze verordening beoogt gemeenten een eenvoudig instrument te bie-

den om gebieden met een lage dynamiek van een passende juridisch-planologische regeling 

te voorzien. 

 

Aangezien voor de betreffende locaties geen ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen worden 

voorzien, kiest de gemeente Ouderkerk ervoor om voor de genoemde locaties een beheers-

verordening vast te stellen.  

1.2  Verordeningsgebied 

Het verordeningsgebied beslaat een aantal verspreid liggende locaties. Zoals genoemd, zijn 

dit: 

1. bedrijventerrein Abelenlaan; 

2. Kerkweg 45-47; 

3. Kerkweg 131a/Sportlaan; 

4. Gouderakse Tiendweg 99, 101 en 103; 

5. Hoek Tiendweg/Nesse Tiendweg 2; 

6. Schaapjeszijde 3; 

7. Oudelandseweg 16, 18, 23, 25, 25 a en 27. 

 

In figuur 1.1 is een overzicht gegeven van deze locaties.  
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1.3  Vigerende plannen 

De vigerende bestemmingsplannen voor de genoemde locaties, betreffen: 

 

locatie vigerend plan 

bedrijventerrein Abelenlaan deels Bedrijventerrein Abelenlaan (gemeente Ou-

derkerk, vastgesteld 06-07-2000), 

deels Uitwerkingsplan Bedrijventerrein Abelenlaan 

(gemeente Ouderkerk, vastgesteld 20-07-2004) 

Kerkweg 45-47 Dorp-Kerkweg (gemeente Ouderkerk, vastgesteld 

22-04-1993) 

Kerkweg 131a/Sportlaan Dorp-Kerkweg (gemeente Ouderkerk, vastgesteld 

22-04-1993) 

Gouderakse Tiendweg 99 Landelijk Gebied (gemeente Gouderak, 02-02-

1978) 

Hoek Tiendweg/Nesse Tiendweg 2 Buitengebied (gemeente Ouderkerk aan den IJssel, 

vastgesteld 22-11-1984) 

Schaapjeszijde 3 Buitengebied (gemeente Ouderkerk aan den IJssel, 

vastgesteld 22-11-1984) 

Oudelandseweg 16, 18, 23, 25, 25 a en 27 Buitengebied (gemeente Ouderkerk aan den IJssel, 

vastgesteld 22-11-1984) 

1.4  Leeswijzer 

Deze toelichting op de beheersverordening is als volgt opgebouwd: 

 hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de bestaande situatie voor de verschillende loca-

ties;  

 hoofdstuk 3 beschrijft het instrument beheersverordening en gaat in op de instrumenten 

die in aanvulling op de verordening beschikbaar zijn voor het beheer van het gebied. Te-

vens wordt de keuze toegelicht om voor de genoemde locaties te kiezen voor de be-

heersverordening. Tot slot volgt een juridische planbeschrijving; 

 hoofdstuk 4 bevat het onderzoek naar de relevante beleidskaders en de toepasselijkheid 

daarvan op de verordening en het onderzoek naar de omgevingsaspecten die bij de tot-

standkoming van de verordening zijn betrokken en beoordeeld. 
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van de bestaande 

situatie 

2.1  Locatiebeschrijving 

Bedrijventerrein Abelenlaan 

Het bedrijventerrein Abelenlaan ligt aan de westzijde van de kern Ouderkerk aan den IJssel 

en achter de lintbebouwing aan de IJsseldijk West. Het langgerekte bedrijventerrein met één 

centrale ontsluitingsweg, wordt aan de zuidkant ontsloten via een aansluiting op de Zijde-

weg. Het terrein wordt omringd door groen en water, waardoor het duidelijk en fysiek be-

grensd is.  

Het vigerende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Abelenlaan' geldt alleen nog voor de bui-

tenranden van het bedrijventerrein, waarin het omringende groen en water als zodanig zijn 

bestemd, evenals de ontsluiting van het terrein. Voor de bedrijfspercelen was oorspronkelijk 

een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen, die vorm heeft gekregen in het uitwerkingsplan 

'Bedrijventerrein Abelenlaan'. Door de ruime bestemmingsvlakken in dat plan, eigenlijk is 

alleen de verkeersstructuur afzonderlijk bestemd, en door de grote uitwisselbaarheid van be-

drijven, zijn de mogelijkheden uit het plan nog altijd actueel. Hier wordt in de verordening 

dan ook op aangesloten. Wel wordt een actuele Staat van Bedrijfsactiviteiten toegepast en 

wordt het door het college van burgemeester en wethouders op 23 oktober 2007 vastge-

stelde Geluidsbeheerplan Bedrijventerrein Zijdepark 'doorvertaald' in de verordening. Voor 

bestaande bedrijven die niet binnen de direct toegestane bedrijfscategorieën passen, is 

maatwerk opgenomen zodat deze toegestaan blijven. 

 

Kerkweg 131 a/Sportlaan 

De locatie Kerkweg 131a/Sportlaan betreft een bedrijfsperceel met daarbij nog enkele 

gronden die in het vigerende bestemmingsplan voor wonen en openbaar groen waren 

bestemd. Aan de achterzijde van het bedrijfsperceel aan de Sportlaan, is een perceel dat in 

het vigerende plan als woonwagencentrum was bestemd ook opgenomen binnen het 

verordeningsgebied. 

Het bedrijfsperceel kende oorspronkelijk een bedrijfswoning en naast het perceel waren nog 

2 woningen voorzien van de bestemming Woondoeleinden. De gronden achter deze 2 wonin-

gen, naast het bedrijfsperceel, betroffen de gronden die als Groendoeleinden openbaar groen 

waren bestemd. 

Het bedrijfsperceel wordt zodoende in de verordening als Bedrijf aangemerkt. Voor de toege-

stane bedrijfscategorieën wordt aangesloten bij de mogelijkheden uit het aangrenzende be-

stemmingsplan 'Kern Ouderkerk aan den IJssel' voor bedrijfspercelen. Het feitelijk aanwezige 

bedrijf, een transportbedrijf, past hier niet direct binnen en wordt om die reden specifiek 

mogelijk gemaakt in de regels. 

Van de twee naastliggende woningen uit het vigerende plan vallen de gronden van één van 

die twee woningen binnen het verordeningsgebied. Hoewel ter plaatse geen woning meer 

aanwezig is, worden de mogelijkheden hiertoe wel overgenomen om zodoende de vigerende 

rechten te respecteren. Het groen blijft als groen aangemerkt. 



10  

 

  
Adviesbureau RBOI  064400.17938.00   

Rotterdam / Middelburg  

De achter het bedrijfsperceel gelegen gronden aan de Sportlaan waren zoals aangegeven be-

stemd voor een woonwagencentrum. De mogelijkheden hiertoe zijn niet langer actueel en de 

gemeente beraad zich op een nieuwe functie voor deze gronden. Aangezien deze plannen 

nog niet concreet zijn, neemt de gemeente vooralsnog de vigerende mogelijkheden voor het 

woonwagencentrum over in de verordening. Hiermee worden bestaande rechten gerespec-

teerd.  

 

Kerkweg 45-47 

De locatie Kerkweg 45-47 betreft, evenals de locatie Kerkweg 131a/Sportlaan, een bedrijfs-

perceel, in dit geval een voormalig garagebedrijf met benzinestation. Ook is een bedrijfswo-

ning aanwezig. 

Feitelijk is er op dit moment geen bedrijf gevestigd, waardoor er geen rekening gehouden 

wordt met afwijkende bedrijfscategorieën. Ter plaatse worden zodoende die categorieën di-

rect mogelijk gemaakt die ook in het bestemmingsplan 'Kern Ouderkerk aan den IJssel' di-

rect toegestaan zijn voor bedrijfspercelen. Gelet op de mogelijkheid uit het vigerende plan 

voor 1 bedrijfswoning, het feit dat deze ook daadwerkelijk aanwezig is en niet tussentijds is 

afgesplitst, blijft ook in de verordening ruimte geboden voor 1 bedrijfswoning. 

Qua bouwmogelijkheden wordt aangesloten bij de mogelijkheden uit het vigerende plan.  

 

Diverse percelen gebied Veenweidepact 

De acht percelen in het Veenweidepact die onderdeel uitmaken van het verordeningsgebied 

zijn opgenomen in twee verschillende vigerende plannen, te weten het plan Landelijk Gebied 

van de voormalige gemeente Gouderak en het plan Buitengebied van de voormalige ge-

meente Ouderkerk aan den IJssel. 

 

Uit het vigerende plan van Gouderak komt de locatie: 

 Gouderakse Tiendweg 99, 101 en 103 waar een agrarisch bedrijf met boerderijwinkel ge-

vestigd is.  

  

Uit het vigerende plan Ouderkerk aan den IJssel komen de volgende locaties: 

 Hoek Tiendweg/Nesse Tiendweg 2, waar een agrarisch bedrijf gevestigd is; 

 Schaapjeszijde 3, waar het Zuid-Hollands Landschap gevestigd is; 

 de Oudelandseweg, huisnummer 16 en 18 en huisnummer 23, 25/25a en 27. Hier zijn 5 

woningen en 1 woning met agrarische bedrijfsmogelijkheden aanwezig.  

 

Ook voor deze percelen bieden de vigerende mogelijkheden nog voldoende ruimte voor de 

bestaande situatie en om op perceelsniveau (kleinschalige) aanpassingen te doen. De veror-

dening sluit zodoende aan op de vigerende regeling. Een uitzondering hierop vormt het per-

ceel aan de Oudelandseweg 23, dat in de tussentijd heringericht is. De omvang van het 

woonperceel blijft hier gelijk, maar de begrenzing van het bouwvlak, erf en tuin wordt afge-

stemd op de nieuwe (bestaande) situatie. Daarnaast is voor de locaties aan de Schaapjes-

zijde van belang, dat het Zuid-Hollands Landschap hier een beheerboerderij met publieks-

functies wil realiseren. Dit is nu nog niet vergund en wordt om die reden niet meegenomen 

binnen de beheersverordening. Voor dit initiatief zal een afzonderlijke ruimtelijke procedure 

doorlopen worden.  
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2.2  Uitgangspunten voor het gebied 

Gelet op de beschrijving van het gebied in de voorgaande paragraaf en de doelstelling van 

de gemeente om geen belangrijke veranderingen in de bestaande situatie mogelijk te ma-

ken, zijn de volgende uitgangspunten in deze beheersverordening vertaald: 

1. Voor de bedrijfsgronden sluit de verordening aan op de vigerende bestemmingsregeling 

inclusief de bouwvlakken. Ook de regeling voor de toegestane hoogte en het te bebou-

wen oppervlak is op de vigerende mogelijkheden afgestemd. Op die manier blijft de be-

staande planologische ruimte behouden.  

2. Voor de bedrijfslocaties wordt de regeling afgestemd op de actuele Staat van 

Bedrijfsactiviteiten (SvB), zoals die is opgenomen in het bestemmingsplan Kern Ouder-

kerk aan den IJssel. Door uit te gaan van deze SvB ontstaat voor de regeling van be-

drijfscategorieën een uniform toetsingskader voor geheel Ouderkerk.  

3. De gronden met de bestemming Groen en Water langs de randen van het bedrijventer-

rein Abelenlaan krijgen een soortgelijke aanduiding in de verordening om zodoende de 

afscherming te verankeren.  

4. Voor de agrarische bouwvlakken in het gebied van het Veenweidepact wordt aangesloten 

bij de bestaande bouwvlakken en de bijbehorende regeling, zodat de planologische 

ruimte behouden blijft. Gelet op de brede agrarische mogelijkheden uit de vigerende 

plannen, is de gebruiksregeling in de verordening verder toegesneden op het bestaande 

gebruik. 

5. Voor de woonpercelen in het buitengebied wordt aangesloten bij de bestaande bouwvlak-

ken en de bijbehorende regeling, zodat de planologische ruimte behouden blijft. Voor het 

perceel Oudelandseweg 23 is de situering van het bouwvlak afgestemd op de heringe-

richte situatie.  

6. De mogelijkheden voor het woonwagencentrum zijn om juridische redenen in stand ge-

bleven.  

7. Voor het perceel Gouderakse Tiendweg 101 is op 27 mei 2008 besloten om medewerking 

te verlenen aan de inzet van de bestaande bedrijfsbebouwing (kassen) in het kader van 

de Ruimte voor Ruimte-regeling. Voor de sloop van de kassen is een sloopvergunning 

verleend op 27 maart 2008. De nadere aanwijzing uit het bestemmingsplan (k) komt 

daarom niet terug in deze verordening.  
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Hoofdstuk 3  De beheersverordening 

3.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de beheersverordening als instrument. Ook wordt 

aandacht besteed aan de instrumenten waarmee - naast de beheersverordening - het ruim-

telijke beheer van het verordeningsgebied kan worden ingevuld. 

3.2  De beheersverordening 

3.2.1  Inhoud 

Een beheersverordening is een beheerregeling voor het bestaande gebruik voor een gebied 

met een lage dynamiek waarin geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien binnen de hori-

zon van de verordening.  

 

Het 'bestaande gebruik' is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Bij bestaand gebruik in enge zin 

worden alleen de bestaande feitelijke aanwezige functie en bebouwing vastgelegd. Bij het 

gebruik in ruime zin wordt het vigerende bestemmingsplan als uitgangspunt genomen. In 

onderhavige beheersverordening is sprake van een combinatie van de bestaande en planolo-

gische situatie. Hier wordt in paragraaf 3.5 verder op ingegaan. 

3.2.2  Bestanddelen beheersverordening 

Anders dan bij het bestemmingsplan bepaalt de Wro niet uit welke elementen een beheers-

verordening bestaat. Het is wel duidelijk dat de beheersverordening betrekking heeft op een 

gebied en regels geeft voor het beheer van dat gebied. De beheersverordening heeft een di-

gitale component en sluit aan bij de digitale opzet van de instrumenten van de Wro. 

 

Hoewel de wet dit evenmin bepaalt, is het noodzakelijk de beheersverordening vergezeld te 

laten gaan van een toelichting waarin de gemaakte keuzen zijn onderbouwd. De Wro bepaalt 

wel dat de beheersverordening de volgende elementen kan bevatten: 

 een verbod om bepaalde werken, geen gebouwen zijnde, of werkzaamheden uit te voe-

ren zonder omgevingsvergunning; 

 binnenplanse afwijkingsregels; 

 overgangsrecht. 

 

Dat maakt dat een beheersverordening bestaat uit: 

 het gebied waarop de verordening betrekking heeft. Dat is op de bijbehorende verbeel-

ding aangegeven als verordeningsgebied, met een of meer objecten binnen het gebied, 

die op de verbeelding zijn aangeven als besluit(sub)vlak; 

 regels die gekoppeld zijn aan het gebied en/of de objecten en die kunnen gaan over ge-

bruiken, bouwen en aanleggen, afwijken met een omgevingsvergunning en eventueel 

overgangsrecht.  
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3.2.3  Procedureel 

De beheersverordening is een gemeentelijke verordening. In tegenstelling tot een bestem-

mingsplan of omgevingsvergunning staat tegen de vaststelling van een beheersverordening 

geen beroep open. De beheersverordening wordt digitaal vastgesteld tegelijk met de veror-

dening op papier. Bij verschil in uitleg is de digitale versie de beslissende.  

3.3  Aanvullende ruimtelijke instrumenten 

De beheersverordening is slechts één van de beschikbare instrumenten voor het ruimtelijke 

beheer van het gebied en kan niet los worden gezien van de andere instrumenten die ook 

voor het beheer kunnen worden benut. Het gaat daarbij om het volgende: 

 het welstandstoezicht; 

 het vergunningvrij bouwen; 

 de planologische kruimelgevallen; 

 omgevingsvergunning voor afwijken van de beheersverordening, te voorzien van een 

ruimtelijke onderbouwing, ook wel de planologische omgevingsvergunning genoemd. 

3.3.1  Welstandstoezicht 

In het kader van het welstandstoezicht wordt het uiterlijk van een bouwwerk beoordeeld aan 

de hand van de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Die eisen zijn vastgelegd in de 

gemeentelijke welstandsnota. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteiten 

wordt getoetst aan de welstandseisen. Daarmee is het welstandstoezicht een instrument 

voor het beheer van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied net zoals de beheersverordening 

of een bestemmingsplan.  

3.3.2  Het vergunningvrij bouwen 

In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn bouwactiviteiten opgenomen waarvoor 

geen omgevingsvergunning nodig is. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen twee catego-

rieën van vergunningvrije activiteiten: 

 de geheel vergunningvrije activiteiten uit artikel 2 van Bijlage II, die niet binnen een be-

stemmingsplan of beheersverordening hoeven te passen, zoals aan- of uitbouwen, bijge-

bouwen en overkappingen, zonnepanelen, vlaggenmasten, erfafscheidingen, nutsge-

bouwtjes, dakkapellen, antenne-installaties, straatmeubilair, containers voor huisvuil en 

installaties voor het regelen van het verkeer; 

 de activiteiten uit artikel 3 van bijlage II, die alleen vergunningvrij zijn als zij passen bin-

nen een bestemmingsplan of beheersverordening, zoals bouwwerken op het achtererf die 

hoger zijn dan 5 m, openbare speeltoestellen en onder omstandigheden veranderingen 

aan bouwwerken.  

 

Voor beide categorieën gelden enkele uitzonderingen op het vergunningvrij bouwen. Voor de 

vergunningvrije activiteiten is geen procedure van toepassing. Deze kunnen zonder meer 

worden uitgevoerd.  

3.3.3  Planologische kruimelgevallen 

In bijlage II van het Bor zijn ook de zogenaamde planologische kruimelgevallen opgenomen. 

Het gaat om zogenaamde bijbehorende bouwwerken, die groter zijn dan de bouwvergun-

ningvrije bouwwerken, infrastructurele en nutsvoorzieningen, antennes tot 40 m, duurzame 

energie-installaties, evenementen en gebruiksveranderingen tot maximaal 1.500 m² binnen 

de bebouwde kom, inclusief inpandige bouwactiviteiten. 
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Voor de activiteiten die via kruimelgevallenregeling mogelijk kunnen worden gemaakt geldt 

de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo). Dit betekent dat er een beslistermijn van 8 weken geldt na ontvangst van de aan-

vraag. Nadat de vergunning is verleend staat tegen de vergunning bezwaar en beroep open. 

3.3.4  Planologische omgevingsvergunning 

Voor de op dit moment niet te voorziene ontwikkelingen, die niet met de voorgaande instru-

menten zijn in te passen, biedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de mogelijk-

heid van de beheersverordening af te wijken indien wordt aangetoond dat de beoogde ont-

wikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Mocht zich gedurende 

de looptijd van een plan zodoende een situatie voordoen die niet in de beheersverordening is 

in te passen, noch met voorgaande instrumenten kan worden toegestaan, zal deze situatie 

worden beoordeeld in het kader van de gevolgen die de betreffende ontwikkeling voor de 

ruimtelijke kwaliteit heeft. 

 

Voor het bouwen/gebruiken met een ruimtelijke onderbouwing geldt de uitgebreide voorbe-

reidingsprocedure. Deze procedure omvat een termijn waarin de ontwerpvergunning ter in-

zage wordt gelegd en een ieder zijn of haar zienswijze kan indienen. De procedure heeft een 

beloop van circa. 6 maanden. Nadat de vergunning is verleend staat hiertegen direct beroep 

open. 

3.3.5  Toepassing van de instrumenten in aanvulling op de beheersverordening 

Bij het opstellen van deze beheersverordening is rekening gehouden met de mate waarin de 

bovengenoemde instrumenten kunnen worden ingezet in het verordeningsgebied. Daarbij 

heeft de strekking van de beheersverordening als instrument ook een belangrijke rol ge-

speeld. De beheersverordening is bedoeld om de bestaande situatie te beheren. Op het mo-

ment dat zich een geval voordoet die niet als passend binnen de 'bestaande situatie' kan 

worden beschouwd, kunnen de eerdergenoemde alternatieve instrumenten worden ingezet. 

Voorbeelden van activiteiten waarvan wordt verwacht dat deze in het gebied zullen voorko-

men zijn: 

 vergunningvrij bouwen van algemene voorzieningen, zoals afvalcontainers, straatmeubi-

lair, etc; 

 gebruiksveranderingen via de kruimelgevallenregeling. 

3.4  Instrumentkeuze 

Het gemeentebestuur verantwoordt de keuze voor het instrument beheersverordening op 

basis van de volgende uitgangspunten: 

 voor de locaties binnen het verordeningsgebied kan de bestaande situatie duidelijk wor-

den vastgelegd, gelet op de beschrijving uit paragraaf 2.1; 

 binnen de regeling van de verordening blijven kleinschalige (perceelsgebonden) ontwik-

kelingen tot de mogelijkheden behoren; 

 buiten de verordening om blijven ook via afzonderlijke instrumenten kleinschalige 

ontwikkelingen tot de mogelijkheden behoren, zoals beschreven in paragraaf 3.3; 

 ruimere mogelijkheden c.q. ruimte voor planologische ontwikkelingen is (op dit moment) 

niet gewenst voor de betreffende locaties; 

 met de verordening kan voldaan worden aan de actualiseringsplicht.  
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3.5  Juridische planbeschrijving  

Op basis van de eerder beschreven uitgangspunten voor de diverse locaties, zijn de volgende 

artikelen opgenomen. In onderstaand overzicht wordt per artikel de regeling toegelicht. 

 

De vigerende bestemmingsplannen voor de genoemde locaties, betreffen: 

 

Agrarisch - 1 (artikel 3) 

Het besluitvlak Agrarisch - 1 is opgenomen voor de locatie Gouderakse Tiendweg 99, 101 en 

103. De bouwregels zijn afgestemd op het vigerende plan 'Landelijk Gebied', waarin de 

gronden als 'Agrarische doeleinden' bestemd waren. Gelet op de brede agrarische mogelijk-

heden uit het vigerende plan, is de gebruiksregeling in de verordening verder toegesneden 

op het bestaande gebruik. De mogelijkheid voor kassen, achter op het perceel, is achterwege 

gelaten. Dit hangt samen met de sloop van deze kassen in het kader van Ruimte voor 

Ruimte.  

 

Agrarisch - 2 (artikel 4) 

De locaties Hoek Tiendweg/Nesse Tiendweg 2 en Schaapjeszijde 3 zijn aangewezen als 

Agrarisch - 2. Beide locaties hadden in het vigerende plan 'Buitengebied' dezelfde bestem-

mingsregeling, te weten 'Agrarisch bouwblok'. De bouwregels zijn hier op afgestemd. Gelet 

op de brede agrarische mogelijkheden uit het vigerende plan, is de gebruiksregeling in de 

verordening verder toegesneden op het bestaande gebruik. 

 

Agrarisch - 3 (artikel 5) 

De locatie Oudelandseweg 18 is voorzien van het besluitvlak Agrarisch - 3. Deze locatie valt 

eveneens binnen het vigerende plan 'Buitengebied', maar kende een andere bestemming dan 

de gronden die nu als Agrarisch - 2 zijn aangewezen. De bestemming 'Agrarische woondoel-

einden' uit het plan 'Buitengebied' is doorvertaald in de regels van de verordening. Gelet op 

de brede agrarische mogelijkheden uit het vigerende plan, is de gebruiksregeling in de ver-

ordening daarbij verder toegesneden op het bestaande gebruik. 

 

Bedrijf (artikel 6) 

De besluitvlakken Bedrijf zijn opgenomen voor beide bedrijven aan de Kerkweg. Bij de rege-

ling is zowel afstemming gezocht met het vigerende plan 'Dorp - Kerk-

weg'(bouwmogelijkheden) als met het aangrenzende (actuele) plan Kern Ouderkerk aan den 

IJssel (milieuzonering). 

Voor het transportbedrijf is een aanduiding opgenomen, aangezien dit niet binnen de alge-

meen toelaatbare milieucategorieën (1 en 2) valt. De Staat van Bedrijfsactiviteiten waar naar 

verwezen wordt en die in de bijlage is opgenomen, is in vergelijking met het vigerende plan 

een geactualiseerde Staat en komt overeen met de SvB uit Kern Ouderkerk aan den IJssel.  

 

Bedrijventerrein (artikel 7) 

De besluitvlakken Bedrijventerrein zijn opgenomen voor de bedrijfspercelen op het bedrij-

venterrein Abelenlaan. De bouwmogelijkheden zijn afgestemd op het vigerende plan. Qua 

gebruiksmogelijkheden is de milieuzonering geactualiseerd. Gelet op de richtafstanden van 

de VNG zijn oplopende milieucategorieën toegestaan al naar gelang de afstand naar gevoe-

lige functies in de omgeving groter wordt. 

De SvB waar daarbij naar verwezen wordt, is dezelfde als voor de bestemming Bedrijf en dus 

in overeenstemming met de SvB uit het plan Kern Ouderkerk aan den IJssel. 

Voor een tweetal bedrijven wordt een apart besluitsubvlak opgenomen omdat ze niet passen 

binnen de maximaal toelaatbare milieucategorie. 
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Groen (artikel 8) 

De besluitvlakken Groen zijn opgenomen naast en achter het bedrijfsperceel aan de Kerkweg 

131 en rondom het bedrijventerrein Abelenlaan. Hoewel hiervoor 2 verschillende vigerende 

plannen gelden, is de strekking van beide vigerende regeling gelijk: Groen dient zoveel mo-

gelijk onbebouwd te blijven en gebouwen zijn in het geheel niet toegestaan. In de regeling in 

de verordening is een nieuwe regeling, gebaseerd op de strekking van beide vigerende rege-

lingen, opgenomen. 

 

Tuin (artikel 3) 

Rondom de woonpercelen en aan de voorzijde van het bedrijfsperceel aan de Kerkweg, waar 

door herinrichting een open stuk grond is gelegen ter plaatse van een voormalige woning, 

zijn besluitvlakken Tuin opgenomen. 

De vigerende regeling uit het plan 'Buitengebied', waar de gronden nog binnen de bestem-

mingen 'Woondoeleinden eengezinshuizen Wa' en 'Bw' gelegen waren, stond ter plaatse uit-

sluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toe. De verordening is hier op afgestemd, 

evenals op de maximale bouwhoogte voor deze bouwwerken van 4 m. 

 

Wonen - 1 (artikel 10) 

De besluitvlakken Wonen - 1 zijn opgenomen aan de Oudelandseweg 16, 23 en 27. Deze 

gronden waren in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' bestemd als 'Woondoelein-

den eengezinshuizen Wa'.  

Het vigerende plan kende een vlak waarbinnen de woning was toegestaan en een tweede 

vlak waarbinnen bijgebouwen bij de woning waren toegestaan. Deze twee vlakken samen 

zijn nu aangemerkt als Wonen - 1, waarbij het vlak voor het hoofdgebouw een bouwvlak 

heeft gekregen. De regeling uit de verordening kent dus een zelfde tweedeling in mogelijk-

heden. 

De bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn voor het overige eveneens afgestemd op het vige-

rende plan.  

 

Wonen - 2 (artikel 11) 

Het perceel Oudelandseweg 25 is voorzien van het besluitvlak Wonen - 2. De regeling is 

daarbij afgestemd op de bestemming 'Woondoeleinden eengezinshuizen Bw' uit het vige-

rende plan 'Buitengebied'.  

Net als bij Wonen - 1 is, overeenkomstig het vigerende plan, een tweedeling gemaakt in mo-

gelijkheden binnen en buiten het bouwvlak. Ook voor het overige is de regeling uit het vige-

rende plan als uitgangspunt genomen.  

 

Wonen - 3 (artikel 12) 

Het perceel Kerkweg 131d is voorzien van het besluitvlak Wonen - 3. Net als bij Wonen - 1 

en -2 is, overeenkomstig het vigerende plan, een tweedeling gemaakt in mogelijkheden bin-

nen en buiten het bouwvlak. 

 

Wonen - Woonwagenstandplaats (Artikel 13) 

De vigerende rechten voor de gronden aan de Sportlaan, zijn overgenomen in het artikel 

Wonen - Woonwagenstandplaats. Ter plaatse zijn ten hoogste 2 woonwagens toegestaan, 

met daarnaast een beperkte maat voor één bijgebouw per woonwagen.  
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Verkeer (artikel 14) 

Een besluitvlak Verkeer is opgenomen voor de centrale ontsluitingsweg op het bedrijventer-

rein. Binnen dit besluitvlak zijn vrijwel alle vormen van inrichting van de openbare ruimte 

mogelijk, waaronder wegen, trottoirs, groen en water. Door deze algemeen binnen één be-

sluitvlak op te nemen, ontstaat flexibiliteit ten behoeve van de feitelijke inrichting. Bij deze 

inrichting zijn geen gebouwen toegestaan, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

tot een hoogte van 6 m. 

 

Water (artikel 15) 

Binnen het deelgebied voor de Kerkweg 131a/Sportlaan en aan de noordzijde van het bedrij-

venterrein zijn, conform de vigerende plannen, besluitvlakken Water opgenomen. Waar bin-

nen veel andere besluitvlakken ook water wordt toegestaan (als onderdeel van de hoofd-

functie), wordt binnen deze besluitvlakken uitsluitend water toegestaan. Ter plaatse is dan 

ook geen bebouwing toegestaan.  

 

Leiding - Hoogspanning (artikel 16) 

De hoogspanningsverbinding en de bijbehorende belemmeringenstrook zijn voorzien van de 

gebruiksvorm 'Leiding - Hoogspanning'. Hiermee worden de met deze verbinding samenhan-

gende ruimtelijke belangen geborgd. 

 

Waarde - Archeologie (artikel 17)  

Ter plaatse van de locatie Hoek Tiendweg/Nesse Tiendweg 2 is een regeling opgenomen ter 

bescherming van de archeologische verwachtingswaarde. Bij bouw- en grondwerkzaamheden 

groter dan 100 m² én dieper dan 30 cm is archeologisch onderzoek nodig.  

 

Algemene regels  

Antidubbeltelbepaling (artikel 17) 

De antidubbeltelbepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens de be-

heersverordening bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwper-

ceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van 

een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.  

 

Algemene bouwregels (artikel 18) 

In dit artikel zijn regels opgenomen ten aanzien van mogelijkheden voor overschrijding van 

bouwvlakgrenzen ten behoeve van (ondergeschikte) bouwdelen en ondergronds bouwen en 

de bestaande maten. 

 

Algemene afwijkingsregels (artikel 19) 

Om enige flexibiliteit binnen de marges van de verordening te creëren ten aanzien van 

bouwwerken, kent de verordening, net als het huidige planologische regime, algemene afwij-

kingsregels. Dit betekent dat een verruiming van bouwmogelijkheden tot 10% kan plaatsvin-

den, nadat hiervoor een vergunning is verleend. Ook is afwijking mogelijk ten behoeve van 

overschrijding van bouwvlakgrenzen. 

 

Slotregels (artikel 20 en 21) 

In de laatste twee artikelen van de verordening is bepaald dat deze verordening in werking 

treedt de dag nadat het raadsbesluit is bekendgemaakt en is bepaald dat naar deze verorde-

ning kan worden verwezen onder de naam 'elf locaties, vier bestemmingsplannen, één be-

heersverordening'.  
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Hoofdstuk 4  Onderzoek 

4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk vindt toetsing plaats aan het relevante beleid. Tevens is een scan uitgevoerd 

naar omgevingsaspecten. De conclusie is dat deze aspecten de totstandkoming van de be-

heersverordening niet in de weg staan.  

4.2  Beleidsaspecten  

Gelet op de uitgangspunten van deze beheersverordening, is uitsluitend stil gestaan bij be-

leid dat eventuele consequenties voor de beheersverordening kan of dient te hebben. Omdat 

de beheersverordening ziet op het beheer van de bestaande situatie, is een uitgebreidere 

toetsing niet noodzakelijk. Deze werkwijze leidt tot de conclusie dat het rijksbeleid de be-

heersverordening niet in de weg staat. Wel dient kort te worden stil gestaan bij het provin-

ciaal en gemeentelijk beleid, omdat het beleid op dit schaalniveau direct doorwerkt op het 

gebied. 

4.2.1  Provinciaal beleid 

Provinciale Structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland' (2010) en daarop volgende her-

zieningen  

Een concurrerend, aantrekkelijk internationaal profiel, een duurzame en klimaatbestendige 

deltaprovincie, divers en samenhangend stedelijk netwerk, stad en land verbonden en een 

vitaal, divers en aantrekkelijk landschap, dat zijn de vijf integrale ruimtelijke hoofdopgaven 

die de basis vormen voor de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland'. In deze Visie op Zuid-

Holland beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. De structuurvisie 

geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie. 

Samen met inwoners en betrokken partijen wil de provincie het toekomstbeeld van Zuid-

Holland invullen. Op 2 juli 2010 hebben Provinciale Staten de structuurvisie definitief vastge-

steld. Jaarlijks wordt de visie op onderdelen geactualiseerd. Inmiddels is een integrale her-

ziening in voorbereiding genomen. 

 

Gelet op het vastleggen van de 'bestaande situatie', sluit de beheersverordening aan bij de 

provinciale Structuurvisie.  

 

Verordening Ruimte (2010) en daarop volgende herzieningen  

De provinciale structuurvisie geeft aan welke zaken de provincie van provinciaal belang 

vindt. De borging van een aantal hiervan vindt plaats door middel van de provinciale Veror-

dening Ruimte, die tegelijk met de structuurvisie is vastgesteld. Zaken die onder meer in de 

verordening zijn vastgelegd zijn de bebouwingscontouren, de uitzonderingen die gelden voor 

het bouwen buiten de contouren en de ontheffingsmogelijkheden. De bebouwingscontouren 

die op 1 januari 2013 gelden zijn aangegeven op kaart 1 bij de verordening en in de onder-

staande figuur. 
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Het concentreren van stedelijke functies binnen de bebouwingscontouren, het mogelijk ma-

ken van de hoogst mogelijk milieucategorie, het niet mogelijk maken van nieuwe bedrijfswo-

ningen op bedrijventerreinen en het uitsluiten van nieuwe stedelijke functies in het landelijk 

gebied zijn de voornaamste uitgangspunten die voor deze beheersverordening van belang 

zijn. Gelet op het vastleggen van de 'bestaande situatie', sluit de beheersverordening op 

deze uitgangspunten aan.  

4.2.2  Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Ouderkerk 2030 (2012) 

De Structuurvisie Ouderkerk 2030 fungeert voor het gemeentebestuur als afwegingskader bij 

de beoordeling van nieuwe initiatieven. In de Structuurvisie wordt op hoofdlijnen vastgelegd 

waar de gemeente op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied zou moeten staan in 

2030 en welke ontwikkelingsrichting naar de verdere toekomst daarbij aangehouden wordt.  

 

De visie is opgebouwd uit 2 delen. Het eerste deel vormt de visie per beleidsthema, terwijl 

het tweede deel een integrale visie per kern/gebied vastlegt. Omdat met deze beheersveror-

dening 'slechts' de bestaande situatie wordt vastgelegd, staat de Structuurvisie de beheers-

verordening niet in de weg.  

4.3  Omgevingsaspecten 

4.3.1  Inleiding 

In het kader van de beheersverordening heeft voor het beheersverordeningsgebied een scan 

plaatsgevonden van relevante omgevingsaspecten in het gebied. Dit onderzoek is beperkt 

van aard, omdat de beheersverordening gericht is op instandhouding van de bestaande situ-

atie met de bestaande kwaliteit. Het onderzoek richt zich erop te bepalen of in het gebied 

vanuit het oogpunt van milieu, archeologie, ecologie, verkeer of water aanleiding bestaat tot 

het treffen van maatregelen. Hiervoor is een toets uitgevoerd op het voldoen aan wet- en 

regelgeving.  

4.3.2  Vormvrije mer-beoordeling 

Toetsingskader: Wet milieubeheer 

De beheersverordening brengt geen wijzigingen aan in de gebruiksmogelijkheden van de 

gronden binnen het verordeningsgebied die effecten hebben op het milieu. Ten opzichte van 

de huidige mogelijkheden wordt juist een actuele milieuzonering toegepast, waarin rekening 

is gehouden met de functies in de omgeving. Wel geldt dat het bestaande legale gebruik mag 

worden voortgezet. De drempelwaarden voor een planMER worden niet overschreden. Een 

nadere onderbouwing in de vorm van een milieueffectrapportage is niet noodzakelijk. 

4.3.3  Bedrijven en milieuhinder 

Toetsingskader: Activiteitenbesluit, Wet geurhinder en veehouderij, Regeling geur-

hinder en veehouderij, Richtafstanden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzo-

nering (editie 2009) 

Agrarische bedrijvigheid 

Ter plaatse van de diverse percelen in het veenweidepactgebied zijn over het algemeen 

agrarische bedrijven van uiteenlopende aard gevestigd. Deze beheersverordening continu-

eert de vigerende mogelijkheden voor de aanwezige agrarische bedrijven. Wanneer nieuwe 

gevoelige functies waaronder het wonen in de nabijheid van deze bedrijven mogelijk worden 

gemaakt, dient rekening te worden gehouden met de van toepassing zijnde wet- en regelge-

ving. Dat geldt evenzeer bij het mogelijk maken van uitbreiding van bestaande agrarische 

bedrijven.  
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Niet-agrarische bedrijvigheid 

Voor de twee bedrijfspercelen aan de Kerkweg worden, conform het aangrenzende bestem-

mingsplan Kern Ouderkerk aan den IJssel, de milieucategorieën 1 en 2 van de Staat van Be-

drijfsactiviteiten direct toegestaan. Op het perceel Kerkweg 45-47 is geen bestaand bedrijf 

aanwezig. Voor Kerkweg 131a/Sportlaan geldt dat het bestaande transportbedrijf niet binnen 

de algemene toelaatbaarheid past. Om die reden is een specifieke aanduiding opgenomen 

om, naast de algemeen toelaatbare categorieën ook deze bedrijfsvorm toe te staan.  

 

Op het bedrijventerrein Abelenlaan worden activiteiten uit categorie 3.1 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten algemeen toelaatbaar geacht. Ten behoeve van de beheersverordening 

zijn de aanwezige bedrijven geïnventariseerd. Uit de inventarisatie blijkt dat er 2 bedrijven 

gevestigd zijn die behoren tot een categorie die hoger is dan 3.1 en daardoor een specifieke 

aanduiding krijgen. Het gaat hierbij om De Groot Bouw- en aannemingsbedrijf B.V en Variant 

Loodsenbouw B.V. Op basis van de specifieke aanduiding kunnen deze bedrijven de activi-

teiten voortzetten die vallen onder de aanduiding. Omschakeling van het bedrijf naar een 

andere activiteit dan in de bestemming is vermeld, kan alleen plaatsvinden wanneer deze 

activiteit past binnen de algemeen toelaatbare categorieën van bedrijfsactiviteiten. Bij be-

drijfsbeëindiging of -verplaatsing kan zich dan alleen nog een gelijksoortig bedrijf vestigen, 

of een bedrijf dat past binnen de algemene toelaatbaarheid. 

 

De gemeente Ouderkerk heeft daarnaast voor het Bedrijventerrein Abelenlaan een akoesti-

sche verkaveling en een geluidsbeheerplan opgesteld (Milieudienst Midden Holland, rapport-

nummer GI-16-075 (akoestisch onderzoek) en rapportnummer GI-16-076-3 (geluidsbeheer-

plan), d.d. 24 mei 2007). Met behulp hiervan kan de verdeling van de beschikbare geluids-

ruimte onder de bedrijven worden gestuurd en kunnen ongewenste ontwikkelingen worden 

voorkomen. Uitgangspunt hierbij is het voorkomen van hinder voor bewoners van de omlig-

gende woonbebouwing. Dit houdt in dat er gestreefd wordt naar een etmaalwaarde van 

50 dB(A) ten gevolge van de bedrijven op het gehele bedrijventerrein ter plaatse van de ge-

vels van de woningen. Door de akoestische verkaveling en het geluidsbeheerplan, wordt bij 

de gewenste invulling van het bedrijventerrein voldaan aan dit uitgangspunt waardoor ter 

plaatse van de omliggende woningen sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefkli-

maat.  

 

Op basis van voornoemde regelingen wordt aangesloten op de bestaande (toelaatbare) situ-

atie en worden er geen (nieuwe) hinder veroorzakende of hinder gevoelige functies mogelijk 

gemaakt. Een nader onderzoek naar milieuhinder van bedrijvigheid is zodoende niet noodza-

kelijk. Binnen het verordeningsgebied is geen horeca aanwezig, zodat een inventarisatie van 

horecavoorzieningen niet nodig is.  

 

Conclusie  

Geconcludeerd wordt dat er ter plaatse van de woningen rondom het verordeningsgebied 

sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het aspect bedrijven en milieuhinder 

staat de vaststelling van de beheersverordening dan ook niet in de weg. 
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4.3.4  Bodem 

Toetsingskader: Wet bodembescherming 

In de Wet bodembescherming is bepaald dat bij functiewijzigingen onderzocht moet worden 

of de bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende functiewijziging. De beheersverorde-

ning is gericht op instandhouding van de bestaande situatie. Er wordt in de beheersverorde-

ning geen functiewijziging mogelijk gemaakt waarbij rekening moet worden gehouden met 

de bodemkwaliteit ter plaatse. Hierdoor is geen nader bodemonderzoek noodzakelijk. Het 

aspect bodem staat de vaststelling van de beheersverordening niet in de weg.  

4.3.5  Externe veiligheid 

Toetsingskader: Besluit externe veiligheid inrichtingen, Besluit externe veiligheid 

buisleidingen, Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 

Bij de delen van het verordeningsgebied Kerkweg 45-47, hoek Tiendweg-Nesse Tiendweg 2 

en Oudelandseweg 16, 18, 23, 25, 25a en 27 zijn geen risicovolle objecten in de omgeving 

gelegen.  

 

Op circa 80 m van de Gouderakse Tiendweg 99, 101 en 103 ligt de provinciale weg N207. 

Over deze weg vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De PR 10-6-contour is niet buiten 

de weg gelegen. De PR 10-8-contour, indicatief voor het invloedsgebied, is 17 m. Het veror-

deningsgebied ligt buiten deze contouren.  

Ook over de Hollandsche IJssel vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Volgens het Ba-

sisnet Water is dit een groene waterweg waar beperkt vervoer van gevaarlijke stoffen over 

plaatsvindt. Bij groene vaarwegen komt geen PR 10-6-contour voor en is geen verantwoor-

ding van het groepsrisico nodig. De aanwezigheid van de weg en het water vormen dan ook 

geen belemmering voor de vaststelling van voorliggende beheersverordening. 

 

Langs twee locaties van het plangebied (Kerkweg 131a/Sportlaan en Gouderakse Tiendweg 

99, 101 en 103) is een bovengrondse hoogspanningsleiding (Krimpen-Gouda 150 kV) gele-

gen. In de omgeving van hoogspanningsverbindingen dient rekening te worden gehouden 

met de 'indicatieve zone' waarbinnen sprake kan zijn van verhoogde magneetvelden. Het 

beleid is erop gericht om geen nieuwe gevoelige functies (functies waar kinderen van 0 tot 

15 jaar langdurig kunnen verblijven, zoals wonen, scholen en kinderopvangvoorzieningen) te 

realiseren binnen de indicatieve zone. Voor de betreffende verbinding bedraagt de indicatieve 

zone 80 m aan weerszijden. De beheersverordening maakt geen ontwikkelingen mogelijk 

binnen de indicatieve zone. De hoogspanningsverbinding vormt dan ook geen belemmering 

voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. 

 

Op een afstand van ruim 250 m van het bedrijventerrein Abelenlaan is een aardgastrans-

portleiding gelegen (A-518-KR-035). De effectafstand van deze leiding is 410 m. Delen van 

het verordeningsgebied liggen dus binnen de effectafstand.  

Ten noorden van het verordeningsgebied Kerkweg 13a/Sportlaan is een gasdrukregel- en 

meetstation en een gasleiding (W-513-05) gelegen. De PR 10-6-contour van het meetstation 

is 15 m. De effectafstand van de leiding is 50 m. Het verordeningsgebied grenst direct aan 

het meetstation en ligt op een afstand van circa 30 m van de leiding, waarmee het gebied 

dus binnen de effectafstanden is gelegen.  

Ter plaatse van het verordeningsgebied Schaapjeszijde 4 is een propaantank gelegen 

(3.000 liter). Deze tank heeft een PR 10-6-contour van 10 m.  

Omdat met deze beheersverordening uitsluitend de bestaande situatie wordt vastgelegd, 

vormt de aanwezigheid van de risicovolle objecten in of in de omgeving van de verorde-

ningsgebieden geen belemmering voor de vaststelling. Wel is een verantwoording van het 

groepsrisico noodzakelijk.  
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Verantwoording groepsrisico  
Hierboven is reeds vermeld dat delen van het verordeningsgebied binnen de invloedsgebie-

den van risicovolle inrichtingen en leidingen liggen. Aangezien de vaststelling van de be-

heersverordening niet tot een toename van het GR leidt, kan worden volstaan met een be-

perkte verantwoording van het GR, waarin aandacht wordt besteed aan zelfredzaamheid en 

bestrijdbaarheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten.  

 

Zelfredzaamheid 

Gezien de omgeving van de risicovolle objecten (beperkte personendichtheden) wordt ver-

wacht dat de oriënterende waarde van het groepsrisico voor geen van de risicovolle objecten 

wordt overschreden.  

Binnen het invloedsgebied van de verschillende risicovolle objecten zijn slechts zeer beperkt 

woningen aanwezig. Ter plaatse van de Schaapjeszijde 4 is dit slechts één woning, ter 

plaatse van het bedrijventerrein Abelenlaan zijn enkel bedrijven aanwezig en ter plaatse van 

de Kerkweg is het invloedsgebied van de risicovolle objecten dusdanig gering dat hier slechts 

een beperkt aantal woningen binnen is gelegen. De mogelijkheid dat er verminderd zelfred-

zame personen aanwezig zijn, is dan ook zeer beperkt. Ter plaatse van de bedrijven zijn 

geen verminderd zelfredzame personen aanwezig. De zelfredzaamheid van personen binnen 

het plangebied is daarmee redelijk te noemen. 

 

Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten 

De verschillende onderdelen van het verordeningsgebied worden ontsloten door meerdere 

wegen, zoals de Kerkweg, de Zijdeweg, de Tiendweg Oost en de Schaapjeszijde. Via deze 

wegen is het verordeningsgebied bereikbaar voor hulpdiensten. Omdat met name het dichter 

bevolkte Ouderkerk aan den IJssel via meerdere ontsluitingswegen is te bereiken, zijn de 

bestrijdbaarheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten goed te noemen.  

 

Omdat door vaststelling van voorliggende beheersverordening het groepsrisico rondom de ri-

sicovolle objecten niet toeneemt, wordt het groepsrisico aanvaardbaar geacht.  

4.3.6  Luchtkwaliteit 

Toetsingskader: grenswaarden uit de Wet milieubeheer en Besluit niet in beteke-

nende mate (nibm) 

De beheersverordening maakt geen ontwikkelingen mogelijk die van invloed zijn op de con-

centraties luchtverontreinigende stoffen. Formele toetsing aan de grenswaarden uit de Wet 

luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven.  

4.3.7  Archeologie 

Toetsingskader: Monumentenwet 1988 

Op grond van de Monumentenwet 1988 dient rekening te worden gehouden met aanwezige 

dan wel te verwachten archeologische monumenten. Hiervoor wordt aangesloten bij de ar-

cheologische waarden voor de gronden zoals weergegeven op de Cultuurhistorische waar-

denkaart van de provincie Zuid-Holland.  

Binnen het verordeningsgebied zijn geen bekende archeologische waarden aanwezig. Wel 

zijn archeologische verwachtingswaarden aanwezig. Voor vrijwel alle locaties betreft dit een 

verwachtingswaarde die dusdanig laag is dat ter plaatste geen archeologische bescher-

mingsregeling in de verordening wordt vastgelegd.  

De enige locatie waar een redelijke tot grote kans op archeologische sporen aanwezig is, is 

de locatie Hoek Tiendweg/Nesse Tiendweg 2. Ter plaatse wordt een regeling opgenomen die 

archeologisch onderzoek verplicht stelt bij bouw- en grondwerkzaamheden van ten minste 

100 m² en die dieper reiken dan 30 cm onder maaiveld. 
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4.3.8  Ecologie 

Toetsingskader: Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 

Er dient onderzocht te worden of de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 

het beleid van de provincie ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur, de vaststelling 

van de beheersverordening niet in de weg staan. De beheersverordening staat geen ontwik-

kelingen toe, die een negatieve invloed hebben op de omliggende natuurgebieden of voor de 

in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Vanuit ecolo-

gisch oogpunt zijn er geen bezwaren voor vaststelling van de beheersverordening. 

4.3.9  Verkeer 

In de bestaande situatie zijn alle percelen die onderdeel uitmaken van het verordeningsge-

bied voorzien van een adequate ontsluiting. Gelet op de aard van de beheersverordening, 

waarmee geen nieuwe ruimtelijke mogelijkheden worden geboden, zijn nieuwe verkeerssitu-

aties of een toename aan verkeer niet aan de orde.  

4.3.10  Water 

Toetsingskader: Waterwet/watertoets/Besluit ruimtelijke ordening 

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en 

de Krimpenerwaard, dat verantwoordelijk is voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbe-

heer. De diverse locaties liggen geen van allen binnen een kern- of beschermingszone van 

waterkeringen.  

 

De beheersverordening maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, waarmee een grote 

toename van de oppervlakte verharding is uitgesloten. Watercompensatie is voor voorlig-

gende beheersverordening dan ook niet noodzakelijk. De ontwikkeling heeft geen negatieve 

gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 

4.4  Conclusie 

De voorliggende beheersverordening legt de bestaande situatie vast, terwijl kleinschalige 

ruimtelijke wijzigingen mogelijk blijven binnen het planologisch toelaatbare gebruik, voor zo-

ver passend bij een gebied met een lage dynamiek. Het provinciale en het gemeentelijke 

beleid is gericht op het behoud van de bestaande situatie, zoals in de beheersverordening is 

vastgelegd. De beheersverordening is in overeenstemming met hetgeen is voorgeschreven in 

het beleid.  

 

Gezien het feit dat er geen planologische ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt binnen 

het verordeningsgebied, heeft er enkel een scan plaatsgevonden naar de omgevingsaspec-

ten. Geconcludeerd wordt dat geen van de omgevingsaspecten het vaststellen van de be-

heersverordening in de weg staan. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  verordening 

de beheersverordening Elf locaties, vier bestemmingsplannen, één beheersverordening van 

de gemeente Ouderkerk. 

1.2  verordeningsgebied 

het gebied waarop de deze verordening van toepassing is, vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0644.BV1324OU001-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen. 

1.3  agrarisch bedrijf 

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 

gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 

a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet 

begrepen sier-, fruit- en bollenteelt; 

b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op 

open grond; 

c. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en 

(nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische 

grond als productiemiddel; 

d. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 

e. sierteelt: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen, al dan niet met behulp van 

kassen en al dan niet gecombineerd met de handel in deze gewassen; 

f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 

g. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen; 

h. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve 

veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht; 

i. een paardenfokkerij; 

j. bosbouw. 

1.4  aan- of uitbouw 

een uit de gevel springend, in architectonisch opzicht ondergeschikt deel van een woning dat 

door haar indeling en inrichting is bestemd om hoofdzakelijk te worden gebruikt ten behoeve 

van een woning. 

1.5  bebouwing 

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

1.6  bedrijf 

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, 

verwerken, verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen. 
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1.7  bvo 

(bedrijfsvloeroppervlak) de totale vloeroppervlakte van een gebouw met inbegrip van 

magazijnen en overige dienstruimten. 

1.8  bestaand 

a. bestaande maten: maten zoals hoogten, oppervlakten en inhoudsmaten die op het 

tijdstip van de vaststelling van de verordening  

1. aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot 

stand zijn gekomen; 

2. nog tot stand kunnen komen krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen. 

1.9  bedrijfswoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning 

door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, vanwege de 

gebruiksvorm van het gebouw of het terrein.  

1.10  besluitvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waarvoor ingevolge deze 

verordening regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

1.11  Bevi-inrichting 

bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

1.12  boerderijwinkel 

bij een agrarisch bedrijf behorende vorm van detailhandel in streekeigen producten dan wel 

producten afkomstig van het eigen bedrijf of in de regio gelegen bedrijven. 

1.13  bouwen 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een 

bouwwerk. 

1.14  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten. 

1.15  bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden. 

1.16  bijgebouw 

een bij een woning behorend gebouw, zoals een garage, huishoudelijke bergruimte of 

hobbyruimte, dat niet in directe verbinding staat met de woning en dat niet voor bewoning is 

bestemd.  

1.17  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 
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1.18  kantoor 

voorziening gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, 

architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het 

publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en 

geholpen. 

1.19  mobiele verblijfsrecreatie 

het genieten van recreatief verblijf, waarbij wordt overnacht in een kampeermiddel waarvan 

het ruimte gebruik van voorbijgaande aard is. Als kampeermiddel in deze zin worden 

beschouwd; tenten, kampeerauto's of -busjes, alsmede caravans die niet langer dan 7 

maanden een standplaats op hetzelfde terrein innemen. 

1.20  nevenfunctie 

naast de hoofdfunctie van een agrarisch bedrijf functionerende tak, welke dient bij te dragen 

aan het inkomen van het agrarische bedrijf en ondergeschikt is aan de agrarische 

hoofdfunctie van het bedrijf in inkomsten, oppervlakte en/of tijdsbesteding.  

1.21  overkapping  

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 

1.22  paardenpension 

het houden van paarden en pony's om gelegenheid te bieden aan derden om hun paarden en 

pony's in pension te stallen en te weiden; onder paardenpension worden geen maneges 

verstaan; 

1.23  peil 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 

b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 

van het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 

plan. 

1.24  Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 

de Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels deel uitmaakt. 

1.25  vlak 

een geometrisch bepaald vlak (besluitvlak of besluitsubvlak), waarmee gronden zijn 

aangeduid, waarvoor ingevolge deze verordening regels worden gesteld ten aanzien van het 

gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.26  vlakgrens 

de grens van een vlak. 

1.27  Wgh-inrichting 

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke 

mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.28  volumineuze detailhandel 

detailhandel volgens een formule die vanwege de aard en/of omvang van de gevoerde 

artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, 

boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede 

woninginrichtingsartikelen, waaronder meubelen. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen 

worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 

en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3  goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

2.4  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. 

2.5  vloeroppervlakte 

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2  Gebiedsregels 

Artikel 3  Agrarisch - 1  

3.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Agrarisch - 1 is het volgende gebruik toegestaan: 

a. agrarische bedrijven als bedoeld in lid 1.3 onder b; 

b. in de vorm van nevenfuncties zijn daarnaast toegestaan: 

1. een boerderijwinkel; 

2. een paardenpension; 

c. bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, water, groen en 

nutsvoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Agrarisch - 1 gelden de volgende bouwregels: 

a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken of gebouwen bedraagt ten hoogste 6 m; 

c. de bouwhoogte van silo's, hooibergen en andere gebouwen ten behoeve van 

voederopslag en -transport bedraagt ten hoogste 12 m; 

d. de afstand van bouwwerken tot de perceelsgrens bedraagt minimaal 3 m; 

e. de afstand van bouwwerken tot de boveninsteek van een waterloop bedraagt minimaal 

3 m; 

f. per bedrijf zijn ten hoogste twee bedrijfswoningen toegestaan, zoals bedoeld in artikel 

1.9. 

3.3  Afwijking van de bouwregels 

3.3.1  Bedrijfsgebouwen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 

onder b om bedrijfsgebouwen, geen bedrijfswoning zijnde, toe te staan met een bouwhoogte 

van ten hoogste 10 m. 

  

3.3.2  Silo's en hooibergen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 

onder c om bedrijfsgebouwen, geen bedrijfswoning zijnde, toe te staan met een bouwhoogte 

van ten hoogste 20 m. 

3.4  Afwijking van de gebruiksvormen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gebruik van de 

gronden zoals bedoeld in 3.1 ten behoeve van mobiele verblijfsrecreatie zoals bedoeld in 

artikel 1.19, onder de voorwaarden dat: 

a. alleen gronden in de directe omgeving van een agrarisch bedrijfswoning, welke niet 

gelegen zijn aan de naar de weg gekeerde zijde van deze woning, hiervoor in 

aanmerking komen; 

b. de afwijking slechts is toegestaan voor de plaatsing van niet meer dan 1 kampeermiddel; 
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c. de afwijking slechts is toegestaan voor de periode van 15 maart tot 15 oktober; 

d. de afwijking slechts is toegestaan indien voldoende landschappelijke inpassing is 

gewaarborgd. 

3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

3.5.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden, alsmede het 

aanbrengen van andere oppervlakteverharding; 

b. het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse transport-, energie- of 

telecommmunicatieleidingen en daarmee verband houdende installaties, constructies of 

apparatuur; 

c. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen of egaliseren van deze gronden; 

d. het aanleggen of inrichten van havens, alsmede het aanleggen of aanbrengen van 

oeverbeschoeiing van kaden of aanlegplaatsen; 

e. het vellen, rooien of beschadigen van de op deze gronden aanwezige houtgewassen of 

andere begroeiingen, anders dan bij wijze van verzorging; 

f. het bebossen van gronden, die ten tijde van het van kracht worden van deze 

beheersverordening niet als bosgronden konden worden aangemerkt, voor zover de 

Boswet of de daarop steunende voorschriften niet van toepassing zijn; 

g. het aanleggen of inrichten van sport-, wedstrijd- of speelterreinen, kampeer- of 

caravanterreinen, dagcampings, lig- of speelweiden, lig- of speelstranden, 

zwemgelegenheden en baad- of speelvijvers. 

 

3.5.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod zoals bedoeld in lid 3.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

a. aan te merken zijn als normaal onderhoud en beheer ten behoeve van een doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering;' 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 

  

3.5.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De in lid 3.5.1 bedoelde vergunning kan slechts worden verleend: 

a. voor de activiteiten zoals bedoeld in lid 3.5.1 a t/m g mits, deze geen ingrijpende 

belemmering vormen voor een doelmatig agrarisch gebruik van de gronden; 

b. voor de activiteiten zoals bedoeld in lid 3.5.1 a t/m g mits, deze geen neveneffecten 

teweeg brengen die de doelmatigheid van andere gronden in de (directe) omgeving 

belemmeren; 

c. voor de activiteiten zoals bedoeld in lid 3.5.1 a t/m g, mits deze geen ingrijpende 

aantasting van het landschappelijke aanzien van de (directe) omgeving teweeg brengen. 

 

 



  13  

 

  
Adviesbureau RBOI    

Rotterdam / Middelburg  

Artikel 4  Agrarisch - 2 

4.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Agrarisch - 2 is het volgende gebruik toegestaan: 

a. agrarische bedrijven als bedoeld in lid 1.3 onder b; 

b. bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, water, groen en 

nutsvoorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Agrarisch - 2 gelden de volgende bouwregels: 

a. de goothoogte van bedrijfsgebouwen, uitgezonderd bedrijfswoningen, bedraagt ten 

hoogste 5,5 m; 

b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen, uitgezonderd bedrijfswoningen, bedraagt ten 

hoogste 8 m; 

c. per besluitvlak is ten hoogste 1 bedrijfswoning toegestaan; 

d. de bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt ten hoogste 4 m; 

e. de inhoud van bedrijfswoningen bedraagt tenminste 150 m³ en ten hoogste 1.000 m³; 

f. de bouwhoogte van hooibergen bedraagt ten hoogste 9 m;  

g. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

opwekking, geleiding en distributie van elektriciteit, zoals windmolens, bedraagt ten 

hoogste 17 m; 

h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder silo's, 

bedraagt ten hoogste 12 m. 

 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Bedrijfsgebouwen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 

onder a en/of b, om bedrijfsgebouwen, geen bedrijfswoning zijnde, toe te staan met een 

goothoogte van ten hoogste 6 m en een bouwhoogte van ten hoogste 11 m.  

 

4.3.2  Silo's en windmolens 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 

onder g en/of h, om silo's en/of windmolens toe te staan, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte van silo's en/of windmolens ten hoogste 28 m bedraagt; 

b. door de initiatiefnemer wordt aangetoond dat het oprichten van een silo en/of windmolen 

noodzakelijk is gelet op de bedrijfsvoering;  

c. landschappelijke waarden niet onevenredig geschaad worden. 
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Rotterdam / Middelburg  

Artikel 5  Agrarisch - 3 

5.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Agrarisch - 3 is het volgende gebruik toegestaan: 

a. agrarische bedrijven als bedoeld in lid 1.3 onder b; 

b. wonen; 

c. bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, water, groen en 

nutsvoorzieningen. 

5.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Agrarisch - 3 gelden de volgende bouwregels: 

a. per besluitvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan, waarvan de inhoud tenminste 

200 m³ en ten hoogste 400 m³ bedraagt; 

b. de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen bedraagt ten hoogste de bestaande oppervlakte, 

met dien verstande dat, indien bedrijfsgebouwen uitsluitend als bijgebouwen ten 

behoeve van een woning functioneren, het gezamenlijk oppervlak per woning ten 

hoogste 45 m² bedraagt; 

c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 4 m; 

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m. 

5.3  Afwijking van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2: 

a. voor het bepaalde in lid 5.2 onder b voor een toename van de oppervlakte van 

bedrijfsgebouwen, niet zijnde bijgebouwen ten behoeve van een woning, met ten 

hoogste 20%; 

b. voor het bepaalde in lid 5.2 lid onder b, met dien verstande dat het gezamenlijke 

oppervlak van bijgebouwen per woning niet zijnde bedrijfsgebouwen, ten hoogste 60 m² 

bedraagt, en mits deze oppervlakte niet is te realiseren in de aanwezige 

bedrijfsgebouwen; 

c. voor het bepaalde in lid 5.2 lid onder b, ten behoeve van aan huis gebonden beroepen, 

mits het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen per woning, niet zijnde 

bedrijfsgebouwen, ten hoogste 125 m² bedraagt; 

d. voor het bepaalde in lid 5.2 lid onder c tot een hoogte van ten hoogste 5 m. 
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Artikel 6  Bedrijf 

6.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Bedrijf is het volgende gebruik toegestaan: 

a. bedrijven uit categorie 1 en 2 van de Standaard SvB, met uitzondering van agrarische 

bedrijven, horeca en detailhandel; 

b. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van besluitsubvlak 'bedrijfswoning'; 

c. ter plaatse van het besluitsubvlak 'specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf': een 

transportbedrijf uit de categorie 3.1 van de Standaard SvB; 

d. bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, water, groen en 

nutsvoorzieningen. 

6.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Bedrijf gelden de volgende bouwregels: 

a. gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen het besluitsubvlak 'bouwvlak'; 

b. ter plaatse van het besluitsubvlak 'maximale goothoogte 4 (m)' bedraagt de goothoogte 

van de gebouwen ten hoogste 4 m; 

c. ter plaatse van het besluitsubvlak 'maximale goothoogte 5 (m)' bedraagt de goothoogte 

van de gebouwen ten hoogste 5 m; 

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraag ten hoogste 2 m. 

6.3  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. nieuwe Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan; 

b. nieuwe Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan; 

c. nieuwe Mer-plichtige bedrijven zijn niet toegestaan; 

d. gronden buiten het besluitsubvlak zijn uitsluitend bestemd voor opslag en 

parkeerdoeleinden; 

e. kantoren zijn alleen toegestaan mits deze qua aard en omvang passen binnen de kern 

Ouderkerk. 

 

 



16  

 

  
Adviesbureau RBOI    
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Artikel 7  Bedrijventerrein 

7.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Bedrijventerrein is het volgende gebruik toegestaan: 

a. bedrijven uit categorie 1, 2 en 3.1 van de Standaard SvB, met uitzondering van 

agrarische bedrijven, horeca en detailhandel; 

b. bedrijfsgebonden kantoren; 

c. ter plaatse van besluitsubvlak 'specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf': een 

aannemersbedrijf uit categorie 3.2 van de Standaard SvB; 

d. bijbehorende voorzieningen zoals (calamiteiten)ontsluiting, parkeervoorzieningen, water, 

groen en nutsvoorzieningen. 

7.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Bedrijventerreingelden de volgende bouwregels: 

a. bedrijfsbebouwing dient binnen het besluitsublvlak 'bouwvlak' te worden gebouwd; 

b. de oppervlakte van een bedrijfskavel mag ten hoogste 5.000 m² bedragen; 

c. de kantoorvloeroppervlakte van bedrijfsgebonden kantoren bedraagt per bedrijfskavel 

ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte; 

d. de kantoorvloeroppervlakte van bedrijfsgebonden kantoren per bedrijfskavel bedraagt 

ten hoogste 2.000 m²;  

e. ter plaatse van besluitsubvlak '1' dienen bedrijfsgebouwen tenminste 6 m uit de op de 

openbare weg gerichte perceelsgrens te worden gebouwd; 

f. ter plaatse van besluitsubvlakken '2', '3' en '4' dienen bedrijfsgebouwen tenminste 5 m 

uit de op de openbare weg gerichte perceelsgrens te worden gebouwd; 

g. in afwijking van het bepaalde onder c en d dient ter plaatse van besluitsubvlakken '1' en 

'2' bedrijfsgebouwen in de zuidoostzijde ten minste 10 m uit de perceelsgrens te worden 

gebouwd, met dien verstande dat een overschrijding hiervan is toegestaan van ten 

hoogste 5 m voor showrooms en kantoren, mits voldoende parkeergelegenheid voor het 

betreffende bedrijf op eigen terrein kan worden gerealiseerd; 

h. de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag ten hoogste 7 m bedragen; 

i. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag ten hoogste 10 m bedragen; 

j. de goothoogte van kantoren en showrooms zoals bedoeld onder g bedraagt ten hoogste 

6 m; 

k. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 9 m. 

7.3  Specifieke gebruiksregels 

a. nieuwe Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan; 

b. nieuwe Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan; 

c. nieuwe Mer-plichtige bedrijven zijn niet toegestaan; 

d. parkeren dient volledig op eigen terrein te gebeuren; 

e. opslag van goederen voor bedrijfsgebouwen is niet toegestaan; 

f. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan; 

g. vestiging van bedrijven die vallen onder categorie 3.1 van de Standaard SvB is niet 

toegestaan binnen een afstand van 50 m van woningen; 

h. in afwijking van het bepaalde onder 7.1 lid a is detailhandel alleen toegestaan indien het 

detailhandel in goederen betreft, die zich beperkt tot detailhandel als een niet-zelfstandig 

en ondergeschikt onderdeel van het bedrijf. 
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Rotterdam / Middelburg  

7.4  Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van lid 7.1 onder a en lid 7.3 

onder g:  

a. om bedrijven toe te laten uit categorie 3.1 binnen de zone zoals in lid 7.3 onder g 

genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet 

op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te 

behoren tot de categorieën 1 of 2 zoals in lid 7.1 onder a genoemd;  

b. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste één categorie hoger dan in lid 7.1 onder a 

genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet 

op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te 

behoren tot de categorieën, zoals in lid 7.1 onder a genoemd; 

c. om bedrijven toe te laten die niet in de 'standaard' Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 

genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht 

kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 7.1 onder a genoemd.  
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Artikel 8  Groen 

8.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Groen is het volgende gebruik toegestaan: 

a. groen; 

b. water; 

c. speelvoorzieningen; 

d. voet- en fietspaden; 

e. bij deze gebruiksvorm behorende nutsvoorzieningen. 

8.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Groen gelden de volgende bouwregels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 6 m. 

8.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

8.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van het besluitsubvlak 'specifieke vorm van 

groen - afschermend groen' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 

volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting. 

 

8.3.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 8.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de gebruiksvorm betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

8.3.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 8.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de afschermende werking van het groen richting het bedrijventerrein behouden 

blijft. 
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Rotterdam / Middelburg  

Artikel 9  Tuin 

9.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Tuin is het volgende gebruik toegestaan: 

a. tuinen. 

9.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Tuin gelden de volgende bouwregels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 4 m. 
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Rotterdam / Middelburg  

Artikel 10  Verkeer 

10.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Verkeer is het volgende gebruik toegestaan: 

a. ontsluitingswegen; 

b. groen; 

c. water; 

d. voet- en fietspaden; 

e. bij deze gebruiksvorm behorende nutsvoorzieningen. 

10.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Verkeer gelden de volgende bouwregels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 6 m. 
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Rotterdam / Middelburg  

Artikel 11  Water 

11.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Water is het volgende gebruik toegestaan: 

a. water ten behoeve van de waterhuishouding; 

b. waterhuishoudkundige voorzieningen. 

11.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Water gelden de volgende bouwregels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 6 m. 
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Artikel 12  Wonen - 1  

12.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Wonen - 1 is het volgende gebruik toegestaan: 

a. wonen in de vorm van grondgebonden eengezinswoningen; 

b. tuinen en erven; 

c. aan-huis-gebonden beroep. 

12.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Wonen - 1 gelden de volgende bouwregels: 

a. de woningen dienen te worden gebouwd als vrijstaande woningen; 

b. hoofdgebouwen dienen binnen het besluitsubvlak 'bouwvlak' te worden gebouwd; 

c. de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 4 m; 

d. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogte 3 m; 

e. de inhoud van een woning bedraagt ten minste 300 m³ en ten hoogste 400 m³; 

f. de breedte van een woning bedraagt ten minste 5 m; 

g. de minimale afstand tot van een woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 3 m; 

h. een bouwperceel mag ten hoogste voor 40% worden bebouwd; 

i. het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen buiten het besluitsubvlak 'bouwvlak' 

bedraagt ten hoogste 45 m² per woning; 

j. per woning is een maximum van ten hoogste 2 vrijstaande bijgebouwen toegestaan; 

k. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 4 m. 

12.3  Afwijking van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van lid 12.2: 

a. voor het bepaalde in lid 12.2 onder i, met dien verstande dat het gezamenlijke oppervlak 

van bijgebouwen buiten het besluitsubvlak 'bouwvlak' per woning ten hoogte 60 m² 

bedraagt; 

b. voor het bepaalde in lid 12.2 onder i ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep, 

met dien verstande het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen buiten het 

besluitsubvlak 'bouwvlak' per woning ten hoogte 125 m² bedraagt. 
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Artikel 13  Wonen - 2 

13.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Wonen - 2 is het volgende gebruik toegestaan: 

a. wonen in de vorm van grondgebonden eengezinswoningen; 

b. tuinen en erven; 

c. aan-huis-gebonden beroep. 

13.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Wonen - 2 gelden de volgende bouwregels: 

a. de woningen dienen te worden gebouwd als vrijstaande woningen, dan wel maximaal 2 

aaneengebouwde woningen; 

b. hoofdgebouwen dienen binnen het besluitsubvlak 'bouwvlak' te worden gebouwd; 

c. de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 3 m; 

d. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogte 3 m; 

e. de inhoud van een woning bedraagt ten minste 200 m³ en ten hoogste 400 m³; 

f. de breedte van een woning bedraagt ten minste 8 m; 

g. de minimale afstand tot van een woning tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 m; 

h. een bouwperceel mag ten hoogste voor 40% worden bebouwd; 

i. het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen buiten het besluitsubvlak 'bouwvlak' 

bedraagt ten hoogste 45 m² per woning; 

j. per woning is een maximum van ten hoogste 2 vrijstaande bijgebouwen toegestaan; 

k. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 4 m. 

13.3  Afwijking van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van lid 13.2: 

a. voor het bepaalde in lid 13.2 onder i, met dien verstande dat het gezamenlijke oppervlak 

van bijgebouwen buiten het besluitsubvlak 'bouwvlak' per woning ten hoogte 60 m² 

bedraagt; 

b. voor het bepaalde in lid 13.2 onder i, ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep, 

met dien verstande het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen buiten het 

besluitsubvlak 'bouwvlak' per woning ten hoogte 125 m² bedraagt. 
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Artikel 14  Wonen - 3 

14.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Wonen - 3 is het volgende gebruik toegestaan: 

a. wonen in de vorm van grondgebonden eengezinswoningen; 

b. tuinen en erven; 

c. aan-huis-gebonden beroep. 

14.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Wonen - 3 gelden de volgende bouwregels: 

a. hoofdgebouwen dienen binnen het besluitsubvlak 'bouwvlak' te worden gebouwd; 

b. de goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 3 m; 

c. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt ten hoogte 3 m; 

d. de inhoud van een woning bedraagt ten minste 200 m³ en ten hoogste 400 m³; 

e. de breedte van een woning bedraagt ten minste 8 m; 

f. de minimale afstand tot van een woning tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 m; 

g. een bouwperceel mag ten hoogste voor 50% worden bebouwd; 

h. het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen buiten het besluitsubvlak 'bouwvlak' 

bedraagt ten hoogste 45 m² per woning; 

i. aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden tenminste 1 m achter (het denkbeeldige 

verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd; 

j. per woning is een maximum van ten hoogste 2 vrijstaande bijgebouwen toegestaan; 

k. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m. 

14.3  Afwijking van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van lid 14.2: 

a. voor het bepaalde in lid 14.2 onder i, met dien verstande dat het gezamenlijke oppervlak 

van bijgebouwen buiten het besluitsubvlak 'bouwvlak' per woning ten hoogte 60 m² 

bedraagt; 

b. voor het bepaalde in lid 14.2 onder i ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep, 

met dien verstande het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen buiten het 

besluitsubvlak 'bouwvlak' per woning ten hoogte 100 m² bedraagt. 

  

 



  25  

 

  
Adviesbureau RBOI    
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Artikel 15  Wonen - Woonwagenstandplaats 

15.1  Gebruiksvormen 

Ter plaatse van het besluitvlak Wonen - Woonwagenstandplaats is het volgende gebruik 

toegestaan: 

a. een woonwagencentrum met ten hoogste 2 woonwagens, met de daarbij behorende 

sanitaire voorzieningen alsmede bergingen.  

15.2  Bouwregels 

Ter plaatse van het besluitvlak Wonen - Woonwagenstandplaats gelden de volgende 

bouwregels: 

b. de goothoogte van een woonwagen bedraagt ten hoogste 4 m; 

c. per woonwagen is ten hoogste 1 bijgebouw toegestaan ten behoeve van sanitaire 

voorzieningen en/of bergingen, met een oppervlakte van ten hoogste 15 m²; 

d. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m; 

e. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 16  Leiding - Hoogspanning 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

Ter plaatse van het besluitvlak Leiding - Hoogspanning zijn de gronden - behalve voor de 

andere aldaar voorkomende gebruiksvorm(en) - mede aangewezen voor een bovengrondse 

hoogspanningsverbinding van ten hoogste 150 kV. 

16.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 16.1 genoemde gebruiksvorm 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte 

van ten hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende gebruiksvorm(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken gebruiksvorm(en) geldende (bouw)regels - 

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet 

wordt uitgebreid en de bouwhoogte niet wordt vergroot. 

16.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 16.2 onder b, indien 

de bij de betrokken gebruiksvorm behorende bouwregels in acht worden genomen en het 

belang van de hoogspanningsverbinding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt 

geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken beheerder. 

16.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

16.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de gebruiksvorm Leiding - Hoogspanning zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of 

de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen van hoog opgroeiende beplantingen en bomen; 

b. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de gebruiksvorm is aangegeven, en 

het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 

16.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 16.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een 

omgevingsvergunning is verleend, zoals in lid 16.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

16.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 16.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien 

het belang van de hoogspanningsverbinding(en) daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 

Om een zorgvuldige afweging omtrent het niet schaden van de hoogspanningsverbinding(en) 

te kunnen maken, dient het bevoegd gezag advies in te winnen bij de beheerder alvorens te 

beslissen op de aanvraag.  
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Artikel 17  Waarde - Archeologie 

17.1  Gebruiksvorm 

Ter plaatse van het besluitvlak Waarde - Archeologie zijn de gronden - behalve voor de 

andere aldaar voorkomende gebruiksvorm(en) - mede aangewezen voor de bescherming en 

veiligstelling van archeologische waarden. 

17.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 17.1 genoemde gebruiksvorm 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte 

van ten hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende gebruiksvorm(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken gebruiksvorm(en) geldende (bouw)regels - 

uitsluitend worden gebouwd, indien: 

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft 

overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het 

oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

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 voor het bouwen voorschriften en beperkingen 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 b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan 

betrekking heeft op één 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 dieper dan 30 cm en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

17.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

17.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de gebruiksvorm Waarde - Archeologie zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te 

leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, 

waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van 

voorwerpen; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 

e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 

17.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van lid 17.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 
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a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 17.2 in acht is 

genomen; 

b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m²; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

17.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid  17.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien 

de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 

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 en 

werkzaamheden een rapport heeft overgelegd 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 en werkzaamheden voorschriften 

en beperkingen 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. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 18  Antidubbeltelregel 

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 19  Algemene bouwregels 

19.1  Overschrijding bouwgrenzen 

De grenzen van het vlak 'bouwvlak', niet zijnde besluitvlakken, mogen in afwijking van het 

elders bepaalde worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m 

bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m 

bedraagt; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 

1,5 m bedraagt.  

19.2  Bestaande maten 

a. Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening aanwezig of in uitvoering is, dan 

wel gebouwd kan worden en dat in de verordening ingevolge hoofdstuk 2 is toegelaten, 

maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken 

van de betreffende bouwregels, geldt dat:  

1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 

als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 

2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, 

mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden. 

b. In geval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw 

op dezelfde plaats plaatsvindt.  

c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als 

opgenomen in deze verordening niet van toepassing. 
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Artikel 20  Algemene afwijkingsregels 

20.1  Maten en bouwgrenzen 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij 

een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

b. overschrijding van het vlak 'bouwvlak', niet zijnde besluitvlakken, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de 

overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten 

hoogste 10% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de ingevolge de gebruiksvorm gegeven gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Hoofdstuk 4  Slotregels 

Artikel 21  Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van het Raadsbesluit. 
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Artikel 22  Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: 'beheersverordening Elf locaties, vier 

bestemmingsplannen, één beheersverordening'. 
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Bijlage 1  Standaard SvB  
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