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Hoofdstuk 1

1.1

Inleiding

Aanleiding en doel

Aan de Kerklaan in De Bilt zijn twee nieuwe woningen gebouwd ten zuiden van nummer 60. De oude
schuur nabij het kantoor op Kerklaan 40a wordt gesloopt. Deze gronden komen bij de tuin van de
nieuwe woning Kerklaan 42. De eigenaar van de woning Kerklaan 40 wil een nieuwe schuur bouwen
achter de oude schuur. Dit is niet mogelijk op grond van de bouwregels van het bestemmingsplan.
Vanwege het ontbreken van zwaarwegende bezwaren heeft de gemeente in principe besloten
medewerking te verlenen aan het bouwinitiatief. Om de bouw van de schuur mogelijk te maken moet
het bestemmingsplan ter plaatse worden herzien. Dit postzegelbestemmingsplan wordt met dit doel in
procedure gebracht.
De twee nieuwe woningen, toegelaten met een vrijstelling ex artikel 19 WRO (oud), worden meteen
meegenomen in dit bestemmingsplan. Zo worden deze gronden meteen van een actueel
planologisch-juridisch kader voorzien.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied bestaat uit de percelen Kerklaan 40, 42 en 44 en ligt zodoende aan de oostzijde van
de Kerklaan in het zuiden van De Bilt. Zie figuur 1.1 voor de ligging en begrenzing van het plangebied
binnen de gemeente. In rood is het plangebied aangegeven.

Figuur 1.1: Ligging plangebied Kerklaan 40-44 binnen de De Bilt.
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1.3

Vigerende plannen

Tot het moment dat dit bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, is het bestemmingsplan 'Dorpsstraat
e.o. 2005' van kracht. Dit plan is bij raadsbesluit van 28 april 2005 vastgesteld en goedgekeurd door
Provinciale Staten op 10 augustus 2005. Het gebied is bestemd voor 'Woondoeleinden' en
'Groenvoorzieningen'. Zie figuur 1.2 voor een uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan
Dorpsstraat e.o. 2005.
Het perceel van de woning op nummer 40 heeft de bestemming 'Woondoeleinden'. De gronden naast
de te slopen schuur hebben de bestemming 'Groenvoorzieningen'. Met het besluit van 22 april 2010
hebben burgemeester en wethouders vrijstelling verleend van het bestemmingsplan. Hiermee is de
bouw van de twee nieuwe woningen mogelijk gemaakt.
De beoogde locatie van de nieuwe schuur heeft de bestemming 'Woondoeleinden'. Op grond van de
bouwregels van deze bestemming is het bouwen van bijgebouwen slechts toegestaan op een afstand
van minimaal 4 meter achter (het verlengde van) de voorgevel. Omdat de nieuwe schuur voor de
positie van de voorgevel van de woning Kerklaan 40 komt, kan geen omgevingsvergunning worden
verleend voor de bouw van de nieuwe schuur op basis van het bestemmingsplan Dorpsstraat e.o.
2005 .

Figuur 1.2: Plankaart bestemmingsplan Dorpsstraat e.o. 2005 ter plaatse van het plangebied.
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1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van de toelichting wordt de huidige situatie in het plangebied beschreven. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 3 het beleidskader behandeld. Gezien het lokale karakter van het voornemen is
hier uitsluitend het gemeentelijk beleid opgenomen. Hoofdstuk 4 gaat in op het voornemen tot het
realiseren van de schuur. In hoofdstuk 5 wordt de situatie ten aanzien van de (milieutechnische)
omgevingsaspecten toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de juridische planregeling van
het bestemmingsplan. Tot slot volgt in de hoofdstuk 7 een beschrijving van de economische en
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2

Huidige situatie

De Kerklaan is een van de oudste straten van De Bilt. Aan het einde van de negentiende eeuw werd
hier een rooms-katholieke kerk gebouwd. Dit kerkgebouw is in de jaren vijftig van de vorige eeuw
vervangen, maar de pastoriewoningen dateren nog wel uit de negentiende eeuw. Aan de oostzijde
van de Kerklaan ligt het Van Boetzelaerpark, aangelegd rond 1930 in opdracht van Baron van
Boetzelaer. De meeste woningen aan de Kerklaan zijn gebouwd voor 1930. De locatie Kerklaan
40/40a behoorde vroeger tot het landgoed Arenburg en kent al van oudsher bebouwing. De woning
was toen bereikbaar vanaf de zijde van het Van Boetzelaerpark.
De Kerklaan volgt de landschappelijke structuur van het veenweidegebied. De Kerklaan ligt in de
richting van de ontwateringssloten, zoals nu nog goed te zien is aan de sloten in het buitengebied. De
woning en het kantoor aan de Kerklaan liggen in het verlengde van een dwarsstraat, de
Kerkdwarslaan. Gezien de ontstaansgeschiedenis heeft het ensemble van de woning, het kantoor en
de schuur een solitaire positie in de ruimtelijke structuur van de Kerklaan en omgeving. Deze
gebouwen staan daarom ook niet in de voorgevelrooilijn van de rijwoningen aan de oostzijde van de
Kerklaan. De schuur stond vroeger wel aan de achterzijde van het erf, omdat de woning ontsloten
werd vanaf de oostzijde. De twee nieuwe woningen naast nummer 60 zijn wel in de voorgevelrooilijn
van de Kerklaan gebouwd. De ruimte voor de te slopen schuur was voorheen onbebouwd, maar staat
nu achter de woning op nummer 42. Verder staat deze schuur in één lijn met het kantoor op nummer
40a en voor de voorgevelrooilijn van de woning op nummer 40.
Het plangebied heeft in zijn geheel een woonfunctie. Het pand op nummer 40a heeft een
kantoorfunctie. Dit gebouw en het bijbehorende erf ligt tussen de woning op nummer 40 en de
Kerklaan. De woningen aan de Kerklaan grenzen aan de oostzijde direct aan het Van Boetzelaerpark.
Aan de westzijde van de Kerklaan staan woningen.

Figuur 2.1: Luchtfoto plangebied en omgeving. Naast de woning op nummer 60 zijn momenteel twee
woningen in aanbouw.
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Hoofdstuk 3

Beleidskader

Bestemmingsplan Dorpsstraat e.o. 2005
In het bestemmingsplan Dorpsstraat e.o. 2005 is een visie voor de toekomst van het oude dorp
opgenomen, omdat het oude dorp een groot aantal kwaliteiten bezit die thans niet duidelijk tot hun
recht komen. De visie functioneert als streefbeeld bij de toetsing van bouwinitiatieven, maar ook van
wijzigingen en vrijstellingen binnen het oude dorp. Om die reden zijn de ruimtelijk relevante
onderdelen van deze visie opgenomen in de beschrijving op hoofdlijnen in de voorschriften van het
bestemmingsplan Dorpsstraat e.o 2005. De toekomstvisie krijgt daarmee een juridische verankering.
Het plangebied ligt in de buurt 'Park Arenberg'. Het beleid voor dit gebied is het handhaven en
versterken van het karakter van het woongebied Park Arenberg, door:
 het behoud van het rechtlijnige verkavelings- en stratenpatroon in het noorden van dit deelgebied,
dat refereert aan de vroegere veenontginningen;
 het behoud van het organische verkavelings- en stratenpatroon in het zuiden van dit deelgebied,
dat refereert aan de vroegere buitenplaats Arenberg;
 het handhaven en versterken van het groene karakter van het deelgebied;
 het handhaven en versterken van de beplanting langs de Kerklaan;
 het behouden en versterken van het centraal in het deelgebied gelegen groengebied;
 het behouden en versterken van de verbinding met en het zicht op en in het Van Boetzelaerpark.
Voor het Van Boetzelaerpark is de volgende beleidslijn geformuleerd:
Het handhaven van het in Engelse landschapsstijl aangelegde park door:
 het behouden van de centrale waterpartij;
 het behouden en versterken van de open 'inkijken' aan de randen van het park;
 het behouden en versterken van de in de omringende woongebieden uitlopende groene structuur
van het park.
Welstandsnota gemeente De Bilt
De Welstandsnota beschrijft het welstandsbeleid van de gemeente De Bilt en dient als toetsingskader
voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen. Het plangebied ligt in de
'overige gebieden', vanwege de ligging nabij het Van Boetzelaerpark. Voor de welstandstoets is de
bestaande bebouwing het referentiepunt voor ieder bouwwerk. Iedere bouwkundige toevoeging of
verandering dient de bestaande stedenbouwkundige structuur, de kenmerken van de
architectuurperiode, de karakteristiek van de gebouwen en de detaillering, het kleur- en
materiaalgebruik ervan als uitgangspunt te nemen.
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Hoofdstuk 4

Planbeschrijving

De huidige schuur wordt gesloopt. Deze gronden komen bij de tuin van de nieuwe woning op nummer
42. Daarachter wordt een nieuwe schuur gebouwd voor de woning op nummer 40. Deze schuur wordt
kleiner dan de bestaande schuur. De oppervlakte wordt 50 m² en de schuur wordt schuin afgedekt.
De goot komt op 2,4 meter hoogte en de nok op 4 meter hoogte. De schuur kent een kleine uitbouw.
Het schuine dak hiervan staat haaks op de nokrichting van de schuur. Zie figuur 4.1 voor het voor- en
zijaanzicht van de nieuwe schuur.

Figuur 4.1: Voor- en rechterzijaanzicht.
De vervanging van de schuur is niet in strijd met de algemene beleidsuitgangspunten van het
bestemmingsplan Dorpsstraat e.o. 2005. Wel met de bepaling dat bijgebouwen enkel 4 meter achter
(het verlengde van) de voorgevel mogen worden gebouwd. Deze bepaling heeft tot doel dat de
voortuin onbebouwd blijft en bijgebouwen aan de zijgevel ondergeschikt blijven aan de
hoofdbebouwing. Voor veel woningen gaat deze regel op, met name voor woningen die in een
duidelijke rij langs een straat liggen. Voor de woning Kerklaan 40 is deze regel minder doelmatig. Er
is immers geen sprake van een onbebouwde voortuin door de ligging van het kantoor tussen de
woning en de straat. De bebouwing vormt hier een solitair ensemble aan de rand van het Van
Boetzelaerpark. Het misstaat daarom niet dat de nieuwe schuur ook voor de voorgevel van de woning
komt, net als de bestaande schuur. Gezien de historische situatie is dit een logische plek. Hetzelfde
geldt voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die hoger zijn dan 1 meter. Omdat in feite het hele
perceel achter het kantoor en de bijbehorende gronden ligt, kunnen de algemene regels voor de
voortuinzone voor het perceel Kerklaan 40 achterwege blijven.
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Hoofdstuk 5

Omgevingsaspecten

Verkeer, lucht en geluid
Het plan ziet toe op de vervanging van een schuur, behorende bij een woning. Er zijn geen
veranderingen in de verkeersintensiteiten. De situatie ten aanzien van luchtkwaliteit en geluid
verandert niet en vormt geen belemmering voor de bouw van de nieuwe schuur. Er blijven voldoende
mogelijkheden voor parkeren op eigen terrein.
Bodem
De gronden van de nieuwe schuur zijn nu in gebruik als tuin bij de woning. Er valt hier op grond van
historische informatie geen verontreiniging te verwachting. Er is geen aanleiding om aan te nemen
dat de bodemkwaliteit dusdanig is, dat de nieuwe schuur niet tot de mogelijkheden behoort. De
overige gronden worden conform het bestaande gebruik bestemd.
Externe veiligheid
Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid tot vestiging van risicovolle inrichtingen. In de
omgeving bevinden zich geen risicovolle inrichtingen of transportroutes met structureel vervoer van
gevaarlijke stoffen. Het aspect externe veiligheid behoeft daarom geen nadere afweging.
Water
De gemeente heeft samen met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een beleidsstuk
opgesteld over het waterbeheer in de gemeente. Het Lokaal Waterplan De Bilt is een breed gevormd
en gedragen lokaal waterplan. Het waterplan geeft het toekomstig gemeentelijke beleid voor de
inrichting en gebruik van water. Het plan kan in die zin worden gebruikt als toetsingskader voor en
schakel tussen bestemmingsplannen, stedelijke uitbreidingen, gemeentelijk rioleringsplan,
milieubeleidsplan, natuurontwikkeling en andere gebiedsgerichte projecten. Tevens vormt het plan
een basis voor communicatie naar de burger. Het Lokaal Waterplan is een tactisch/operationeel plan
dat beoogt het functioneren van het lokale watersysteem in beeld te brengen, kansen te benutten en
bedreigingen te stoppen. Binnen de gemeentegrenzen wil de gemeente komen tot een duurzaam
watersysteem. Hierbij is afstemming tussen verschillende partijen nodig met betrekking tot de
onderwerpen oppervlaktewater, afvalwater en grondwater.
De rest van het plangebied valt binnen het gebied met het streefbeeld ‘Spannend Water’. De
benaming ‘Spannend water’ is gekozen, omdat er veel dynamiek is en het water in dit
streefbeeldgebied beleefd kan worden. In het stedelijk gebied wordt het water als belevingswater
gezien. Water en groen versterken elkaar.
Het plan voldoet aan de belangrijkste minimale voorwaarde van het hoogheemraadschap: het 'stand
still'- beginsel. Dit beginsel houdt in dat er geen verslechtering mag ontstaan van de
waterhuishouding. Het bebouwde oppervlak neemt af. Gezien de ligging van het terrein en de hoge
grondwaterstand is infiltratie ter plaatse slechts zeer beperkt mogelijk. De afwatering vindt plaats via
de bestaande riolering.
Ecologie
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van De Bilt en is niet gelegen in beschermd
natuurgebied (Natura2000) of de Ecologische Hoofdstructuur. De dichtstbijzijnde ecologische
verbindingszone is de Biltsche Grift, ten zuiden van de Utrechtseweg. Door de ligging aan de rand
van het Van Boetzelaerpark heeft de omgeving van het plangebied wel een groen karakter.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen de bepalingen van de Flora- en faunawet in acht
genomen te worden. De gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten komt niet in
gevaar.
Archeologie
Er geldt een lage archeologische verwachtingswaarde voor het plangebied en omgeving. Bovendien
is de oppervlakte van de toegelaten gebouwen gering. Nader onderzoek wordt daarom niet doelmatig
geacht. Er wordt aangenomen dat geen archeologische resten worden verstoord.
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Hoofdstuk 6

6.1

Juridische planopzet

Algemeen

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk besluit, waarin de regels voor het gebruik en het bebouwen
van gronden worden vastgelegd. In een bestemmingsplan wordt door middel van bestemmingen en
aanvullende aanduidingen aangegeven op welke gronden welke functies toegestaan zijn en hoe deze
gronden bebouwd mogen worden. Het bestemmingsplan is opgebouwd uit drie onderdelen:
plantoelichting, plankaart en planregels. De toelichting verwoordt welke beleidskeuzes hebben geleid
tot het vastleggen van de bestemmingen met bijbehorende regels. In de regels staan per bestemming
de specifieke regels met betrekking tot bouwen en gebruik van de gronden. De kaart geeft weer aan
welke gronden welke bestemming is toegekend.
Het bestemmingsplan kan geraadpleegd worden door middel van computersoftware, bijvoorbeeld via
de internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Met de software kunnen verschillende kaarten van het
bestemmingsplan opgeroepen worden. Er zijn zodoende meerdere verbeeldingen van één plan
mogelijk. Door interactie met het kaartbeeld worden de regels van de betreffende bestemmingen
weergegeven. Ook kan de toelichting worden opgeroepen. De toelichting is juridisch gezien echter
niet bindend.

6.2

Plansystematiek gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt werkt sinds 2000 actief aan het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Bij
de aanvang van dit proces is de voorkeur uitgesproken voor een meer globale en flexibele regeling.
De planopzet maakt een duidelijk onderscheid in hoofd- en bijzaken. Hoofdzaken worden beschermd,
details worden vrijgelaten. De beeldbepalende en structurerende elementen met een betekenis op
gebiedsniveau, zoals wegen, bebouwde structuur en groenstructuren worden gewaarborgd. Ook de
functies en het karakter van het gebied gelden als uitgangspunt. Het bestemmingsplan moet een
zodanig flexibel en globaal karakter hebben dat veranderingen in de bestaande situatie mogelijk zijn
zonder dat dit leidt tot extra en nieuwe procedures.

6.3

Planregeling Kerklaan 40-44

Het bestemmingsplan 'Kerklaan 40-44' biedt de juridisch-planologische basis om een nieuwe schuur
te bouwen voor de voorgevel van de woning Kerklaan 40. De schuur kan niet gebouwd worden op
basis van de bouwregels van het geldende bestemmingsplan. Het is echter wel wenselijk dat de
schuur op de beoogde locatie gebouwd kan worden. Om de schuur te kunnen realiseren is daarom
een tussentijdse herziening van het bestemmingsplan nodig. De twee nieuwe woningen, mogelijk
gemaakt middels een vrijstelling ex artikel 19 WRO, worden direct meegenomen. Voor dit
projectbestemmingsplan wordt aangesloten bij de algemene bestemmingsplansystematiek van de
gemeente.
Gezien het specifieke doel van dit bestemmingsplan kent het slechts één bestemming, te weten
'Wonen'. Ter verduidelijking wordt hieronder per artikel de bestemmingsregeling toegelicht.
Artikel 1: Begrippen
In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing
aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen
toegekende betekenis. Voor zover in de regels begrippen worden gebruikt die niet in het artikel staan
vermeld, wordt aangesloten bij het normale spraakgebruik.
Artikel 2: Wijze van meten
Dit artikel geeft aan hoe de verschillende maten die bij het bouwen in acht moeten worden genomen,
bepaald moeten worden.
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Artikel 3: Wonen
Het plangebied heeft de bestemming ‘Wonen’ gekregen. De inhoud van de bestemmingsregels is
afgestemd op de regels van de bestemming 'Wonen' van andere recente bestemmingsplannen van
De Bilt.
Voor het perceel Kerklaan 40 is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor het bouwen voor de
voorgevelrooilijn van het pand. In principe is er geen bezwaar om overal op het perceel uitbreidingen
(aan- en uitbouwen) en vrijstaande bijgebouwen te realiseren. Wel moet voorkomen worden dat het
hele perceel wordt volgebouwd. Hiervoor is een maximum bebouwingspercentage van 17%
opgenomen. De maximale goot- en bouwhoogten zijn gelijk aan de standaardregeling. De regel dat
voor de voorgevel slechts erfafscheidingen tot een hoogte van 1 meter toegestaan zijn, geldt niet voor
het perceel Kerklaan 40. Een echte voortuinzone is hier immers niet aanwezig.
Artikel 4: Anti-dubbeltelregel
Deze regel voorkomt dat grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het verlenen van een
omgevingsvergunning, nogmaals in beschouwing wordt genomen bij het beoordelen van latere
bouwplannen.
Artikel 5 Algemene gebruiksregels
Dit artikel specificeert bepaalde vormen van gebruik als verboden gebruik. Het vormt zodoende een
expliciete handhavingsgrond.
Artikel 6: Algemene afwijkingsregels
Dit artikel geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om voor bepaalde kleine afwijkingen af
te wijken de regels van dit bestemmingsplan.
Artikel 7: Algemene wijzigingsregels
Dit betreft een flexibiliteitsbepaling voor het wijzigen van bestemmingsgrenzen.
Artikel 8 Algemene procedureregels
De procedure in dit artikel bepaalt dat een voornemen tot het stellen van nadere eisen twee ter inzage
moet liggen, opdat belanghebbenden een zienswijze kenbaar kunnen maken.
Artikel 9: Overige regels
Dit artikel legt vast dat wanneer verwezen wordt naar wettelijke regelingen, gedoeld wordt op de
regeling, zoals deze geldt op het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Artikel 10: Overgangsrecht
Dit artikel bevat regels voor bouwwerken en gebruik die afwijken van de regels van dit
bestemmingsplan, wanneer dit in werking treedt.
Artikel 11: Slotregel
De slotregel geeft aan hoe de regels worden aangehaald.
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Hoofdstuk 7

7.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

De sloop en nieuwbouw van de schuur gebeurt op eigen initiatief van de eigenaar van de woning
Kerklaan 40 en komt ook voor rekening van de eigenaar. De nieuwe schuur wordt door de bewoners
van de woning in gebruik genomen.
Voor de gemeente zijn er geen financiële risico's aan het plan verbonden. De kosten voor het
opstellen en in procedure brengen van het plan worden verhaald op de initiatiefnemer. Hiervoor is
een anterieure overeenkomst gesloten.
Er worden geen extra woningen of andere nieuwe hoofdgebouwen mogelijk gemaakt. Dat betekent
dat er geen bouwplan (zoals omschreven in artikel 6.2.1 Bro) is voorgenomen op de gronden van dit
bestemmingsplan. Het vaststellen van een exploitatieplan is dan niet verplicht.

7.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Gezien de kleine omvang van het voorgenomen bouwinitiatief wordt afgezien van een periode van
inspraak. De direct-omwonenden worden door de initiatiefnemer betrokken bij het bouwplan. De
eigenaren van de twee nieuwe woningen hebben een verklaring ondertekend dat zij geen bewaren
hebben tegen het bouwplan.
De vervanging van de schuur bij de woning Kerklaan 40 is bij uitstek een lokaal project. Daarom is
afgezien van vooroverleg met het Rijk. Van vooroverleg met provincie Utrecht kan worden afgezien,
omdat het plan valt in de 'Overleglijst ex art 3.1.1 en art 5.1.1 Bro' opgenomen categorieën, waarvoor
overleg met de provincie niet noodzakelijk is. Bij de vervanging van de schuur zijn geen provinciale
belangen in het geding. Er wordt geen afbreuk aan de ecologische of cultuurhistorische
hoofdstructuur en er zijn ook geen aandachtspunten op het gebied van verkeer en externe veiligheid.
Op 14 februari heeft overleg plaats gevonden met het hoogheemraadschap. De resultaten zijn
verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.
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Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1
plan:
het bestemmingsplan Kerklaan 40-44 van de gemeente De Bilt;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0310.0019BP12001-ON01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;
1.3
aan huis verbonden beroep:
een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de
woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die
met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.4
aan- en uitbouw:
een aangebouwd gebouw dat al dan niet functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en dat in
bouwkundig en/of architectonisch opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw;
1.5
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;
1.6
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7
antennemast:
een constructie, bestaande uit een mast, een ontvangst- en zendmast of een stelsel van draden, dan
wel een schotel bestemd voor (tele)communicatiedoeleinden;
1.8
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.9
bebouwingskarakteristiek:
de bouwhoogte van de hoofdgebouwen, de situering daarvan ten opzichte van de openbare weg, de
mate van aaneenbouwen en/of de onderlinge afstanden tussen de hoofdgebouwen en de
bouwmassa van de hoofdgebouwen ten opzichte van het bouwperceel;
1.10
bestaand bouwwerk:
een bouwwerk, dat ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan bestaat, dat/die of in
uitvoering is of dat na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning
voor het bouwen van een bouwwerk, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend of krachtens
een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk die na dit tijdstip, hoewel in strijd met
dit plan, niet mag worden geweigerd;
1.11
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
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1.12
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.13
bijgebouw:
zie 'vrijstaand bijgebouw:';
1.14
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een
standplaats;
1.15
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.16
bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd en waarvan de lagen een nagenoeg gelijke
omvang hebben, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw,
dakopbouw en/of zolder;
1.17
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.18
bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;
1.19
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.20
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.21
dakterras:
een plat dak dat door wijze van afwerking geschikt is gemaakt om te worden gebruikt als terras; een
balkon (uitstekend of op een erker) wordt niet als een dakterras gezien;
1.22
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.23
gemiddeld niveau:
de gemiddelde hoogte van het aansluitend niveau;
1.24
hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als het belangrijkste
bouwwerk valt aan te merken;
1.25
oorspronkelijke achtergevel:
de achtergevel ten tijde van de oplevering van het hoofdgebouw dan wel - indien het hoofdgebouw
nog gerealiseerd dient te worden - de achtergevel van het hoofdgebouw, zoals deze met de
bouwvergunning wordt beoogd;
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1.26
oorspronkelijke zijgevel:
de zijgevel ten tijde van de oplevering van het hoofdgebouw dan wel - indien het hoofdgebouw nog
gerealiseerd dient te worden - de zijgevel van het hoofdgebouw, zoals deze met de bouwvergunning
wordt beoogd;
1.27
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;
1.28
seksinrichting:
hieronder wordt in ieder geval verstaan een prostitutiebedrijf, seksbioscoop, seksautomatenhal,
sekstheater of parenclub al dan niet in combinatie met elkaar;
1.29
voorgevel:
de naar de wegzijde gekeerde gevel; in geval er meerdere gevels zijn aan te merken als voorgevel, is
de gevel die meetelt in de huisnummering de voorgevel;
1.30
voorgevelrooilijn:
1. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van
de bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel
mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel
mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;
2. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en waarlangs
mag worden gebouwd:
a. bij een wegbreedte van ten minste 10 meter, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de
weg;
b. bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn gelegen op 10 meter uit de as van de weg;
1.31
vrijstaand bijgebouw:
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;
1.32
vrijstaand hoofdgebouw:
een hoofdgebouw zonder gemeenschappelijke wand(en) met een ander hoofdgebouw;
1.33
woning of wooneenheid:
een ruimte of complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding.
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Artikel 2

Wijze van meten

2.1
Basisregels
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1.1 de afstand tot de bouwperceelgrens:
tussen de grenzen van een bouwperceel en enig punt van een op dat bouwperceel voorkomend
gebouw waar die afstand het kortst is;
2.1.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.1.3 de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel;
2.1.4 de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.1.5 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;
2.1.6 de lengte, breedte en diepte van een gebouw:
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren);
2.2

Aanvullende regels

2.2.1 de bouwhoogte van ondergeschikte bouwonderdelen:
De in lid 2.1.2 genoemde ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, mogen de maximale bouwhoogte met niet meer dan
3 meter overschrijden.
2.2.2 de grootte van dakoverstekken:
Indien er dakoverstekken aanwezig zijn met een lengte van 70 cm of meer, dan wordt bij de bepaling
van de oppervlakte van een bouwwerk het einde van de dakoverstek als buitenwerks gevelvlak
aangemerkt.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Wonen

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen in de vorm van vrijstaande woningen met aan- en uitbouwen en vrijstaande
bijgebouwen;
inclusief bijbehorende:
b. tuinen en erven;
c. groenvoorzieningen;
d. parkeergelegenheid (op eigen terrein).
3.2
Bouwregels
Op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken
worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:
Hoofdgebouwen
a. per bestemmingsvlak mogen niet meer hoofdgebouwen/woningen worden gerealiseerd dan ten
tijde van de ter-inzage-legging van dit plan bestaan;
b. de goothoogte van de hoofdgebouwen/woningen mag niet meer bedragen dan de bestaande
hoogste goothoogte, waarbij dakkapellen buiten beschouwing blijven;
c. de bouwhoogte van de hoofdgebouwen/woningen mag maximaal 4 meter meer bedragen dan de
hoogst toegestane goothoogte;
d. de voorgevels van de hoofdgebouwen/woningen dienen evenwijdig aan en in de voorgevelrooilijn
te worden gebouwd;
e. de diepte en breedte van een hoofdgebouw/woning mogen niet meer bedragen dan de bestaande
diepte en breedte;
Uitbreidingen aan de voorgevel
f. ondergeschikte uitbreidingen aan de voorgevel met aan- en uitbouwen op de begane grond van
een hoofdgebouw/woning, zoals erkers en toegangen, zijn toegestaan met inachtneming van de
volgende regels:
1. de voorgevelrooilijn mag met niet meer dan 1 meter worden overschreden;
2. de afstand van de aan- en uitbouw tot de zijdelingse bouwperceelsgrens(-zen) dient minimaal
2 meter te bedragen;
3. de bouwhoogte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan 3 meter;
Uitbreidingen aan de achtergevel
g. uitbreiding van hoofdgebouwen/woningen aan de oorspronkelijke achtergevel met aan- en
uitbouwen is toegestaan met inachtneming van de volgende regels:
1. de afstand van de achterzijde van de aan- en uitbouw tot de achterste bouwperceelgrens
mag niet minder bedragen dan 8 meter;
2. de diepte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan 3 meter;
3. de breedte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de breedte van de
oorspronkelijke achtergevel;
4. de goothoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 20 centimeter;
5. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag maximaal 2 meter meer bedragen dan de
toegestane goothoogte;
Uitbreidingen aan de zijgevel
h. uitbreiding van hoofdgebouwen/woningen aan de oorspronkelijke zijgevel met aan- en uitbouwen
is toegestaan met inachtneming van de volgende regels:
1. de afstand van de aan- en uitbouw tot de voorgevelrooilijn mag niet minder dan 4 meter
bedragen;
2. de afstand van de aan- en uitbouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens mag niet minder dan
3 meter bedragen;
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3. de diepte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de diepte van de
oorspronkelijke zijgevel;
4. de goothoogte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 20 centimeter;
5. de bouwhoogte van de aan- en uitbouw mag maximaal 2 meter meer bedragen dan de
toegestane goothoogte, maar nooit meer dan 5 meter;
Aaneenbouwen uitbreiding achter- en zijgevel (hoekjesregel)
i. bebouwen van de hoek gelegen tussen de mogelijkheden voor uitbreiding aan de achter- en de
zijgevel is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:
1. de afstand van de aan- en uitbouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens mag niet minder dan
3 meter bedragen;
2. de diepte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de maximaal toegestane
diepte van de uitbreiding aan de achtergevel;
3. de goothoogte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 20 centimeter;
4. de bouwhoogte van de aan- en uitbouw mag maximaal 2 meter meer bedragen dan de
toegestane goothoogte.
Vrijstaande bijgebouwen
j. op een afstand van ten minste 4 meter achter de voorgevelrooilijn van een hoofdgebouw/woning
mag maximaal 15% van een bouwperceel met vrijstaande bijgebouwen worden bebouwd, een en
ander:
1. met een maximum van 24 m² bij bouwpercelen kleiner dan 200 m²;
2. met een maximum van 36 m² bij bouwpercelen groter dan 200 m² maar kleiner dan 300 m²;
3. met een maximum van 50 m² bij bouwpercelen groter dan 300 m²;
k. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 2,5 meter;
l. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 4 meter;
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
m. voor de voorgevelrooilijn zijn slechts erfafscheidingen toegestaan, waarvan de bouwhoogte niet
meer mag bedragen dan 1 meter;
n. achter de voorgevelrooilijn zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan, waarvan de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:
1. 7 meter voor palen en masten;
2. 2 meter voor erfafscheidingen;
3. 3 meter voor overige bouwwerken; geen gebouwen zijnde;
Uitzondering perceel Kerklaan 40
o. in afwijking van het bepaalde onder f en j zijn ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' aan- en
uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen overal op het perceel toegelaten, met inachtneming van de
volgende regels:
1. de totale bebouwde oppervlakte (inclusief hoofdgebouw) mag niet meer bedragen dan 17%
van het bouwperceel;
2. de goothoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 20 centimeter;
3. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag maximaal 2 meter meer bedragen dan de
toegestane goothoogte;
4. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 2,5 meter;
5. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 4 meter;
p. in afwijking van het bepaalde onder m en n zijn ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'
overal bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, waarvan de bouwhoogte niet meer mag
bedragen dan:
1. 7 meter voor palen en masten;
2. 2 meter voor erfafscheidingen;
3. 3 meter voor overige bouwwerken; geen gebouwen zijnde;
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Dakterrassen
q. dakterrassen op aan- en uitbouwen zijn toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:
1. de afstand van het dakterras tot de zijdelingse bouwperceelsgrens(-zen) dient minimaal 2
meter te bedragen;
2. indien de afstand van het dakterras tot de zijdelingse bouwperceelgrens(-zen) 3 meter of
minder bedraagt, mag de diepte van het dakterras, gemeten uit de oorspronkelijke
achtergevel van het hoofdgebouw, niet meer bedragen dan 2 meter;
3. indien de afstand van het dakterras tot de zijdelingse bouwperceelgrens(-zen) meer dan 3
meter bedraagt, mag de diepte van het dakterras, gemeten uit de oorspronkelijke achtergevel
van het hoofdgebouw, niet meer bedragen dan 3 meter;
4. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op een dakterras mag niet meer
bedragen dan 1,50 meter;
Onderkeldering
r. onderkeldering van bebouwing is uitsluitend toegestaan tot maximaal de grondoppervlakte van de
bebouwing die op basis van het bestemmingsplan bovengronds is toegestaan;
s. onderkeldering van bebouwing mag niet leiden tot een toename van het aantal woningen;
Bestaande afwijkingen
t. bestaande hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, vrijstaande bijgebouwen en dakterrassen,
waarvan de situering, de afmeting, de goothoogte en/of de bouwhoogte niet voldoet aan hetgeen
hier is bepaald, zijn wel toegestaan en mogen worden gehandhaafd, maar niet vergroot.
3.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie
van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen
voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
3.4
Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in:
a. lid 3.2 sub d voor een ander verloop van voorgevelrooilijnen, indien dit vanuit stedenbouwkundig
oogpunt aanvaardbaar is en door de gewijzigde ligging van de voorgevelrooilijnen de
bebouwingskarakteristiek en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en
bouwwerken niet in onevenredige mate worden aangetast;
b. lid 3.2 sub j en sub h onder 1 voor de situering van vrijstaande bijgebouwen en aan- en uitbouwen
op een kleinere afstand ten opzichte van de voorgevelrooilijn, indien dit past in de
bebouwingskarakteristiek van de omgeving en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden en bouwwerken niet in onevenredige mate worden aangetast.
3.5
Specifieke gebruiksregels
In het hoofdgebouw of in een aan- of uitbouw van de woning is een aan-huis-verbonden beroep
alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
a. de activiteiten mogen aan de woonfunctie geen afbreuk doen en dienen daaraan ondergeschikt te
zijn in die zin, dat de woonfunctie de belangrijkste functie dient te blijven; dit betekent, dat ten
behoeve van een aan-huis-verbonden beroep niet meer dan 40% van het vloeroppervlak van een
woning mag worden gebruikt;
b. de activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de woonsituatie;
c. de activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen
afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
d. de activiteiten mogen geen detailhandel betreffen;
e. de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen
onevenredige parkeerdruk veroorzaken.
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Hoofdstuk 3

Artikel 4

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 5

Algemene gebruiksregels

Als een strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve
van seksinrichtingen.
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Artikel 6

Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de regels van
het plan, indien het betreft:
a. het oprichten van bouwwerken ten algemene nutte, zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes,
bemalingsinrichtingen, gasdrukregel- en meetstations, telefooncellen, wachthuisjes voor
verkeersdiensten, schuilgelegenheden en schaftlokalen, mits de inhoud van elk van deze
gebouwtjes niet meer bedraagt dan 50 m³ en de bouwhoogte ervan niet meer bedraagt dan 3,50
meter;
b. het overschrijden van de regels inzake goothoogte, hoogte en oppervlakte van gebouwen met
niet meer dan 10%;
c. het overschrijden van de regels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
met niet meer dan 20%;
d. het overschrijden van de in lid 2.2 genoemde regels ten aanzien van ondergeschikte
bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen, mits de maximale bouwhoogte met niet meer dan 5 meter wordt overschreden;
e. overschrijdingen van de bestemmingsgrenzen door ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
erkers, balkons, bordessen, luifels, galerijen, trappen, overhangende verdiepingen, toegangen,
lifthuizen en dergelijke, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 3 meter;
f. geringe afwijkingen van de bepalingen opgenomen in deze regels inzake de afmetingen van
woningen, evenals de afmetingen van de bij de woningen toegestane aan- of uitbouwen of
vrijstaande bijgebouwen, voor zover dit in het belang van een goede huisvesting van minder
valide personen noodzakelijk is en geen afwijking middels een omgevingsvergunning van de
desbetreffende regels van het plan kan worden verleend op basis van het bepaalde onder b van
dit artikel;
g. het creëren van huisvestingsmogelijkheden voor mantelzorg, in de vorm van inwoning of een
afhankelijke woonruimte, met inachtneming van de volgende regels:
1. mantelzorg mag, behalve in de vorm van inwoning, alleen plaatsvinden binnen een
onzelfstandige woonruimte, zijnde binnen een aan- of uitbouw of vrijstaand bijgebouw;
2. de afstand tussen het hoofdgebouw en een vrijstaand bijgebouw mag maximaal 6 meter
bedragen;
3. de gebouwen waarin mantelzorg plaatsvindt, dienen te voldoen aan de bouwtechnische eisen
voor woningen, tenzij sprake is van plaatsing van een zogenaamde 'portocabin' of
stacaravan;
4. de oppervlakte voor mantelzorg mag maximaal 30 m² bedragen voor een persoon en
maximaal 50 m² voor twee personen;
5. er dient een indicatie Wmo door of vanwege de gemeente De Bilt te zijn afgegeven;
6. er moet volledig op eigen terrein worden geparkeerd;
7. de bouw- en gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen percelen mogen niet in onevenredige
mate worden beperkt;
8. aan de omgevingsvergunning kan een termijn worden verbonden, waarbinnen van de
omgevingsvergunning gebruik moet worden gemaakt;
9. een omgevingsvergunning inzake huisvesting ten behoeve van mantelzorg vervalt indien de
mantelzorgsituatie ter plaatse eindigt;
h. het plaatsen van masten ten behoeve van mobiele telecommunicatie, met inachtneming van de
volgende voorwaarden:
1. de hoogte van een vrijstaande mast mag niet meer bedragen dan 50 meter;
2. de hoogte van een mast op een gebouw mag niet meer bedragen dan 6 meter;
3. plaatsing van een mast op een gebouw is uitsluitend mogelijk indien het betreffende gebouw
15 meter of hoger is;
4. plaatsing op woongebouwen en/of een gemeentelijk monument is slechts toegestaan, indien
kan worden aangetoond, dat plaatsing elders niet mogelijk is.

9X1840
1 mei 2012

- 28 -

Kerklaan 40-44
ontwerp

Artikel 7

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in dit plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten
behoeve van 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; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan
5 meter bedragen.
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Artikel 8

Algemene procedureregels

Een beslissing omtrent het stellen van nadere eisen wordt niet eerder genomen dan het moment
nadat belanghebbenden gedurende twee weken na publicatie van het voornemen tot het stellen van
nadere eisen in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, in
de gelegenheid zijn gesteld mondeling of bij voorkeur schriftelijk zienswijzen tegen die voorgenomen
nadere eis bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.
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Artikel 9

Overige regels

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen wordt geduid op die regelingen,
zoals zij luidden op het tijdstip van de ter-inzage-legging van het ontwerpbestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4

Artikel 10

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

10.1
Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 10.1 sub a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met
maximaal 10%.
c. Lid 10.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
10.2
Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 10.2 sub a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het lid 10.2 sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
d. Lid 10.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Kerklaan 40-44.
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