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HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan
het bestemmingsplan De Priensenije Ruinen van de Gemeente De Wolden

1.2 bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlage als vervat in
het GML- bestand NL.IMRO.1690.BP00293-0401

1.3 aanbouw
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in
directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw

1.4 aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden

1.5 aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft

1.6 archeologisch deskundige
een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige op het gebied van archeologie

1.7 archeologisch onderzoek
onderzoek naar archeologische waarden (bureauonderzoek en/of boren en/of graven en/of
begeleiden) verricht door een daartoe bevoegde instantie

1.8 archeologische waarde
waarde die aan een gebied is toegekend vanwege de kennis en wetenschap van de in dat
gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het
verleden

1.9 bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde

1.10 bebouwingspercentage
een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft
dat maximaal mag worden bebouwd

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
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan
worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw, niet zijnde een aanbouw

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

1.17 bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel

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

1.19 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

1.20 dienstverlening
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden

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

1.22 hoofdgebouw
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een
bouwperceel kan worden aangemerkt

1.23 maatschappelijke voorzieningen
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en
voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen
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1.24 nutsvoorzieningen
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en
elektriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in
ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen
en zendmasten

1.25 peil
a. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de hoogte
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang
b. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, de
hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw
c. indien in of op het water wordt gebouwd, het ter plaatse geldende peil
d. het peil zoals door of namens burgemeester en wethouders is bepaald

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

1.27 woning/wooneenheid
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden

1.28 zijdelingse perceelgrens
grens van een bouwperceel die is gelegen langs het zijerf

1.29 zijerf
gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen

Voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere regelingen (wetten, verordeningen),
dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden ten tijde van de
terinzagelegging van het ontwerpplan.
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Artikel 2 Wijze van meten
2.1 de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak

2.2 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

2.3 de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen

2.4 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 kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, liftkokers,
antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen

2.5 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

2.6 de afstand tot de (zijdelingse) perceelgrens
tussen de (zijdelingse) grenzen van een perceel en enig punt van het op dat perceel
voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst is.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet
meer dan 1 meter bedraagt.
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HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS
Artikel 3 Groen
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. bermen en beplanting;
met de daarbijbehorende:
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. binnen de bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6
meter bedragen.

B E S T E M M I N G S P L A N

D E

P R I E N S E N I J E

R U I N E N

7

Artikel 4 Maatschappelijk
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen in de vorm van een zorg- en welzijnsinstelling en
daaraan gerelateerde dienstverlening;
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen', zelfstandige bewoning;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen, voet- en fietspaden;
d. tuinen, erven en binnenterreinen;
e. op- en inritten;
f.

groenvoorzieningen;

g. parkeervoorzieningen;
h. waterlopen;
i.

waterhuishoudkundige voorzieningen;

j.

openbare nutsvoorzieningen;
met de daarbijbehorende:

k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag niet meer
van het bouwvlak worden bebouwd dan is aangeduid;
c. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter
plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangeduid;
d. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 75 m2;
e. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3
respectievelijk 5,5 meter.
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4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van reclame-uitingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter
bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen
vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1
meter mag bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
dan 6 m bedragen.

4.3 Afwijken van de bouwregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
1. artikel 4 lid 2.1 sub b ten behoeve van een uitbreiding van het
bebouwingspercentage met maximaal 5%;
2. artikel 4 lid 2.1 sub c ten behoeve van het verhogen van de maximale gooten bouwhoogte met maximaal 1 meter;
b. De in artikel 4 lid 3 sub a bedoelde afwijkingsmogelijkheden kunnen slechts worden
verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
1. het straat- en bebouwingsbeeld;
2. de woonsituatie;
3. de milieusituatie;
4. de verkeersveiligheid;
5. de sociale en/of externe veiligheid;
6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4 Specifieke gebruiksregels
Onder gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van
gronden en bouwwerken ten behoeve van:
a. meer dan 22 wooneenheden ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
b. het laden en lossen van goederen en het in en uit laten stappen van personen bij
taxivervoer ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats uitgesloten'.
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Artikel 5 Wonen
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen;
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen, voet- en fietspaden;
c. tuinen, erven en binnenterreinen;
d. op- en inritten;
e. groenvoorzieningen;
f.

parkeervoorzieningen;

g. waterlopen;
h. openbare nutsvoorzieningen;
met de daarbijbehorende:
i.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het bouwen van bijgebouwen is niet toegestaan;
c. gebouwen mogen uitsluitend in gestapelde bouwvorm worden gebouwd;
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum
bebouwingspercentage (%)' mag de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw niet
meer bedragen dan is aangeduid en mag niet meer van het bouwvlak worden
bebouwd dan is aangeduid;
e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum
bebouwingspercentage (%)' mag de bouwhoogte van een hoofdgebouw niet meer
bedragen dan is aangeduid en mag niet meer van het bouwvlak worden bebouwd dan
is aangeduid.
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5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. het bouwen van reclame-uitingen is niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter
bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen
vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1
meter mag bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan
6 m bedragen.

5.3 Afwijken van de bouwregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
1. artikel 5 lid 2.1 sub d ten behoeve van een uitbreiding van het
bebouwingspercentage met maximaal 5%;
2. artikel 5 lid 2.1 sub d ten behoeve van het verhogen van de maximale gooten bouwhoogte met maximaal 1 meter;
b. De in artikel 5 lid 3 sub a bedoelde afwijkingsmogelijkheden kunnen slechts worden
verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
1. het straat- en bebouwingsbeeld;
2. de woonsituatie;
3. de milieusituatie;
4. de verkeersveiligheid;
5. de sociale en/of externe veiligheid;
6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.4 Specifieke gebruiksregels
Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' bedraagt het aantal
wooneenheden niet meer dan is aangeduid.
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Artikel 6 Waarde - Archeologie
6.1 Bestemmingsomschrijving
De op de verbeelding voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, naast het
bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen hoofdbestemmingen, bestemd voor het
behoud van archeologische waarden.

6.2 Bouwregels
a. Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 50 m² moet, alvorens een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, wordt verleend, door de
aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd
gezag:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen
worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden
worden bewaard en/of gedocumenteerd.
b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord,
kan het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de
bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van
archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij
de vergunning te stellen kwalificaties.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de vergunning voorwaarden te verbinden
als bedoeld in sublid b, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.
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6.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
6.3.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende
werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op
deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden;
b. het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard
daarmee gelijk te stellen grondbewerking dieper dan 40 centimeter;
c. het graven of dempen van watergangen;
d. het dempen van kolken;
e. het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen dieper dan 40 cm;
f.

het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten behoeve van het
aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen,
drainage en funderingen en daarmee verband houdende constructies, installaties
en/of apparatuur;

g. het permanent verlagen van het waterpeil.
6.3.2 Voorwaarden voor vergunningverlening
Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is
aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is
aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden
niet onevenredig worden geschaad, of;
c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht wordt genomen:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van
opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te
verbinden wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd.
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6.3.3 Toegestane werkzaamheden
Het verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter
plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

6.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' te doen vervallen, indien op basis van
archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat ter
plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming 'Waarde – archeologie' toe te kennen,
indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden met
deze dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden,
aanpassing behoeft.
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HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS
Artikel 7 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
8.1 Afwijking
Het bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van:
a. de bij recht in het plan gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages;
b. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien
een meetverschil daartoe aan leiding geeft;
c. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan
dat de bouwhoogte wordt verhoogd van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke
verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 15 m² bedraagt;
2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het
betreffende gebouw bedraagt.

8.2 Voorwaarden
De in bedoelde afwijkingsmogelijkheden kunnen slechts worden verleend, indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de milieusituatie;
d. de verkeersveiligheid;
e. de sociale en/of externe veiligheid;
f.

16

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

H K B

S T E D E N B O U W K U N D I G E N

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
Artikel 9 Overgangsrecht
9.1 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. Bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling
van dat plan.

9.2 Gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste
lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik,
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.
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Artikel 10 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

"Regels van het bestemmingsplan De Priensenije Ruinen van de Gemeente De Wolden".
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