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Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1
plan:
het bestemmingsplan Kamp Amersfoort met identificatienummer NL.IMRO.0327.191-OW01 van de
gemeente Leusden;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
1.3
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5
antenne-installatie:
installatie bestaande uit een antennestaaf, -spriet (al dan niet met dwarssprieten) of -schotel, een
antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de
daarbij behorende bevestigingsconstructie;
1.6
antennedrager:
antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;
1.7
archeologisch onderzoek:
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een certificaat op grond van de
Erfgoedwet 2016 beschikt;
1.8
archeologisch waardevol gebied:
gronden waar archeologische waarden aanwezig of te verwachten zijn;
1.9
archeologische waarde:
vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde, met name archeologische relicten in hun
oorspronkelijke ruimtelijke context;
1.10
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.11
bebouwingspercentage:
het percentage van de oppervlakte van een bouwperceel, dat mag worden bebouwd;
1.12
bestaand:
a. bestaande bouwwerken: bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan als
ontwerp, dan wel mogen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
b. bestaand gebruik: bestaand ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan;
1.13
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.14
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.15
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;
1.16
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
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
cultuurhistorischewaarden:
de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat
gebied;
1.22
detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van
goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.23
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.24
kampeermiddel:
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
b. enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelten daarvan, voorzover niet
zijnde een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning is vereist;
c. een en ander voorzover de onder a. en b. bedoelde onderkomens of voertuigen geheel of gedeeltelijk
blijvend zijn bestemd of ingericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijf;
1.25
landschappelijke waarde:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de waarneembare verschijningsvorm van dat
gebied;
1.26
maatschappelijke voorziening:
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en
voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, als ook ondergeschikte detailhandel en horeca
ten dienste van deze voorzieningen;
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1.27
natuurlijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, geomorfologische,
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, voorkomende
in dat gebied;
1.28
nutsvoorziening:
voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals ten behoeve van de levering van elektriciteit, gas,
drinkwater en telecommunicatiediensten, alsmede ten behoeve van riolering en afvalinzameling;
1.29
onderkomen:
een voor verblijf geschikt bouwwerk, waaronder begrepen een al dan niet aan zijn bestemming
onttrokken voer- of vaartuig, ark, caravan, woon- of stacaravan, chalet, voor zover geen bouwwerk zijnde,
alsmede een tent;
1.30
peil:
a. het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de
bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte bouwterrein;
b. indien de voorgevel van een gebouw gelegen is binnen een afstand van maximaal 5 m uit de grens
van een bestemming verkeersdoeleinden, gelegen op een dijk, wordt de kruin van de dijk als peil
beschouwd;
c. indien de voorgevel van een gebouw gelegen is binnen een afstand van maximaal 5 m uit de grens
van de bestemming verkeersdoeleinden, gelegen aan de teen van de dijk, wordt de bovenkant van
de weg als peil beschouwd;
d. in alle andere gevallen, waarin aan een dijk wordt gebouwd wordt als peil beschouwd de gemiddelde
hoogte van het aanliggend afgewerkt terrein;
1.31
waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede water aan- en/of afvoer, waterberging en
waterkwaliteit;
1.32
werk:
een werk, geen gebouw of bouwwerk zijnde.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.2
de 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.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Maatschappelijk

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. instandhouding van het nationaal monument Kamp Amersfoort, ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van maatschappelijk - nationaal monument', met inbegrip van het realiseren van een
bezoekerscentrum;
b. opleidingscentrum, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk opleidingscentrum';
c. instandhouding van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen landschaps- en natuurwaarden,
met inbegrip van bos;
d. instandhouding en herstel van de ter plaatse voorkomende respectievelijk daaraan eigen
cultuurhistorische waarden, die verband houden met het nationaal monument Kamp Amersfoort;
e. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen toegangswegen en parkeerplaatsen,
groenvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels.
3.2.1 Gebouwen
Ten aanzien van gebouwen gelden de volgende regels:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van
bestaande gebouwen, ondergrondse gebouwen alsmede een liftopbouw en/of trappenhuis;
b. indien een bouwvlak is voorzien van een aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' dan mag van
het bouwvlak maximaal het aangegeven percentage (bovengronds) worden bebouwd;
c. de bouwhoogte van gebouwen mag bedragen:
1. maximaal 5 m voor gebouwen binnen een bouwvlak als bedoeld in sub b;
2. maximaal de bestaande bouwhoogte binnen overige bouwvlakken.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag bedragen:
1. maximaal 5 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk wandconstructie';
2. maximaal 3 m voor overige terreinafscheidingen;
3. maximaal 10 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2.3 Voorwaardelijke verplichting natuuronderzoek
Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen verleent het bevoegd gezag niet eerder
een omgevingsvergunning dan nadat door aanvrager een rapport is overgelegd waarin:
a. de resultaten van onderzoek zijn opgenomen naar het daadwerkelijk voorkomen van vleermuizen
binnen het plangebied, en
b. eventueel te nemen noodzakelijke mitigerende en/of compenserende maatregelen met het oog op
de gunstige staat van instandhouding van soorten zijn aangegeven, en/of
c. afschriften zijn bijgevoegd van, op grond van het onderzoek als bedoeld onder a, eventueel
noodzakelijk gebleken, verleende ontheffingen grond van de Wet natuurbescherming.
Een en ander ter beoordeling van het bevoegd gezag.
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3.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag is bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 3.1 ten
behoeve van het ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - opleidingscentrum'
gebruiken van gronden en bouwwerken voor een ander soort maatschappelijke voorziening, ter zake van
religie, verenigingsleven, cultuur, onderwijs, opvoeding, recreatie en fysieke en geestelijke
volksgezondheid, en openbare en bijzondere dienstverlening, mits:
a. daardoor in ruimtelijk en milieuhygiënisch opzicht geen blijvend minder gunstige gevolgen ontstaan
voor de omgeving van de betreffende voorziening, in vergelijking met de gevolgen van de
oorspronkelijke voorziening ten aanzien waarvan de omgevingsvergunning wordt verleend, en
b. dit geen significante nadelige gevolgen heeft voor aanwezige landschaps- en natuurwaarden en
cultuurhistorische waarden.
3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Voorwaardelijke verplichting parkeervoorziening
Een bezoekerscentrum als bedoeld in lid 3.1 onder a mag niet eerder in gebruik worden gesteld nadat:
a. tenminste 40 autoparkeerplaatsen voor bezoekers en personeel beschikbaar zijn;
b. tenminste 2 opstelplaatsen voor autobussen beschikbaar zijn.
Een en ander ter beoordeling van het bevoegd gezag.
3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
3.5.1 Algemeen
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
b. verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden;
c. aanleggen en dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee
verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
e. vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen,
die de dood of ernstige beschadiging daarvan ten gevolge hebben of kunnen hebben;
f. werken en werkzaamheden, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten, die wijziging van de
waterhuishouding of waterstand beogen of tengevolge hebben;
g. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden;
h. slopen van cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken die samenhangen met het nationaal
monument Kamp Amersfoort.
3.5.2 Uitzondering
Het in lid 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:
a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. werken en werkzaamheden, waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:
c. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen vergunning was vereist;
d. is of mag worden begonnen krachtens een verleende vergunning;
e. het aanleggen van kavelpaden en verhardingen ten behoeve van in- en uitritten;
f. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, voor zover daarvoor een vergunning is vereist
krachtens de Ontgrondingenwet;
g. werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 3.5.1 onder d, voor zover daarvoor een
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist;
h. werken en werkzaamheden als bedoeld in 3.5.1 onder e, voor zover de Kapverordening daarop van
toepassing is.
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3.5.3 Toelaatbaarheid
Werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 3.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, één of
meer waarden of functies van de in die artikelen bedoelde gronden, welke het plan beoogt te
beschermen,
a. niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel
b. de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen
worden verkleind.
3.5.4 Voorwaarden
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.5.1 wint het bevoegd gezag
het advies van een deskundige ter zake van de ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen
cultuurhistorische waarden, die verband houden met het nationaal monument Kamp Amersfoort.
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Artikel 4

Waarde - Archeologie hoge archeologische waarde

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie hoge archeologische waarde' aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en bescherming van de
archeologische waarden.
4.2

Bouwregels

4.2.1 Archeologisch onderzoeksrapport
Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1 mag ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende
bestemming(en) slechts worden gebouwd overeenkomstig de regels van die bestemming(en) en mits de
aanvrager van een omgevingsvergunning een archeologisch onderzoeksrapport heeft overgelegd waarin
de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord naar het
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
4.2.2 Uitzondering
Het bepaalde onder lid 4.2.1 met betrekking tot het overleggen van een archeologisch
onderzoeksrapport is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. vervanging, vernieuwing of verandering van de bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande fundering;
b. de met de oprichting van een bouwwerk samenhangende bodemingrepen niet dieper zijn dan 30 cm;
c. indien op voorhand is vastgesteld door het bevoegd gezag dat het belang van de archeologie niet
onevenredig wordt geschaad.
4.2.3 Verlening vergunning
Het bevoegd gezag verleent de onder lid 4.2.1 bedoelde vergunning indien naar
hun oordeel uit het daar genoemde rapport genoegzaam blijkt dat:
a. er geen archeologische waarden worden geschaad of
b. schade door de met de oprichting van het bouwwerk samenhangende activiteiten kan worden
voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het aan de omgevingsvergunning verbinden
van voorwaarden.
4.2.4 Voorwaarden verlening vergunning
De volgende voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning verbonden
worden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden,
b. de verplichting tot het doen van opgravingen,
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.
4.2.5 Weigering
De onder lid 4.2.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de bodemverstoring
het belang van de archeologie onevenredig wordt geschaad.
4.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.3.1 Werken en werkzaamheden
Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag,
omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe ook wordt gerekend
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage;
b. het ophogen van de bodem met meer dan 30 cm;
c. het aanleggen, vergraven, verruimen en dempen van sloten, vijvers en andere wateren op een grotere
diepte dan 30 cm;
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d. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de diepte van de aan te brengen
verharding meer dan 30 cm bedraagt;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen in de
grond op een grotere diepte dan 30 cm;
f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd op een grotere
diepte dan 30 cm en het aanleggen van diepwortelende beplanting;
g. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur op een grotere diepte dan 30 cm;
h. het omzetten van grasland naar bouwland.
4.3.2 Archeologische onderzoeksrapport
a. de aanvrager van de vergunning als bedoeld in lid 4.3.1 legt een archeologisch onderzoeksrapport
over waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden
verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;
b. de onder lid 4.3.2 onder a beschreven verplichting tot het overleggen van een archeologisch
onderzoeksrapport geldt niet indien op voorhand is vastgesteld door het bevoegd gezag dat het
belang van de archeologie niet onevenredig wordt geschaad.
4.3.3 Verlening vergunning
Het bevoegd gezag verrleent de vergunning indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in lid
4.3.1 genoegzaam blijkt dat:
a. er geen archeologische waarden worden geschaad of;
b. schade door de met de werken en werkzaamheden samenhangende activiteiten kan worden
voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het aan de omgevingsvergunning verbinden
van voorwaarden.
4.3.4 Voorwaarden verlening vergunning
De volgende in lid 4.3.3 genoemde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag aan de vergunning
verbonden worden zoals:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.
4.3.5 Weigering
De onder 4.3.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de bodemverstoring
het belang van de archeologie onevenredig wordt geschaad.
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Hoofdstuk 3

Artikel 5

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 6

Algemene bouwregels

Buiten bouwvlakken zijn ondergeschikte gebouwdelen bovengronds toegestaan tot een maximale
bouwhoogte van 1,5 m.
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Artikel 7

Algemene gebruiksregels

Een gebruik in strijd met de bestemmingen en het in of krachtens het plan ten aanzien van het gebruik
van gronden en bouwwerken bepaalde, is in ieder geval het gebruik van onbebouwde gronden:
a. gronden en bouwwerken als of ten behoeve van een seksinrichting;
b. gronden en bouwwerken als of ten behoeve van bedrijfsmatige vuurwerkopslag;
c. als stand- of ligplaats van kampeermiddelen, demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor
detailhandel in etenswaren en dranken, en andere onderkomens, tenzij dit gebruik verband houdt
met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;
d. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte
stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming
gerichte beheer van de gronden;
e. voor het beproeven van voertuigen, voor het racen of crossen met motorvoertuigen of bromfietsen en
voor het beoefenen van de modelvliegtuigsport;
f. voor militaire oefeningen met rups- en andere zware voertuigen;
g. als paardenbak.
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Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

8.1
Bevoegdheid tot het afwijken
Het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het plan:
a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor nutsvoorzieningen,
zoals gasdrukregelstations, wachthuisjes, telefooncellen, bewaarplaatsen van huisvuilcontainers en
transformatorhuisjes, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de oppervlakte
niet meer dan 30 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
b. indien en voorzover afwijkingen ten aanzien van de ligging van bestemmingsgrenzen noodzakelijk
zijn ter aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein,
mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen in het plan is aangegeven niet meer dan 5 m
bedragen;
c. voor afwijkingen van bepalingen, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits die
afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en
percentages;
d. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van 20 m;
e. ten behoeve van het bouwen van antennedragers of masten en bijbehorende installaties voor
telecommunicatie, al of niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken op een minimale afstand
van 50 m tot woningen, tot een bouwhoogte van 40 m, waarbij als voorwaarde kan worden gesteld:
1. dat gebruik dient te worden gemaakt van bestaande masten voor telecommunicatie of andere
bestaande hoge objecten, zoals hoge gebouwen, lichtmasten of hoogspanningsmasten, indien
deze aanwezig zijn binnen een redelijke afstand van de gevraagde locatie, en
2. dat rekening gehouden wordt met het voorkomen van onevenredige hinder voor omwonenden en
schade aan het landschap, cultuurhistorie en ecologie.
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Hoofdstuk 4

Artikel 9

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

9.1
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 9.1 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 9.1 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.
9.2
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 9.2 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 9.2 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 9.2 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 10

Slotregel

10.1
Citeertitel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Kamp Amersfoort.
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