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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het perceel Biezenkamp 1 in Leusden heeft een gemengde bestemming. Voor deze bestemming zijn een 

maximum bouwhoogte en een maximum goothoogte opgenomen. Deze wijkt af van de werkelijke situatie. 

Om deze reden is het noodzakelijk om het bestemmingsplan ter plaatse te herzien. 

1.2  Ligging en begrenzing van het plangebied

Het plangebied ligt in het noordwesten van Leusden, ten oosten van de Zwarteweg en ten zuiden van het 

Ossensteegje. 

Hieronder een overzicht van het plangebied.

Luchtfoto, plangebied rood omlijnd

1.3  Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan de Biezenkamp. Voor de gronden geldt de 

enkelbestemming 'Gemengd - 3'.  Daarnaast geldt op een gedeelte de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 1'. Ook is een maximum bouwhoogte van 5 meter en een maximum goothoogte van 3 meter 

van toepassing. Als laatste is de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' van toepassing.
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Uitsnede geldend bestemmingsplan, plangebied rood omlijnd

1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bestaande situatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de relevante 

beleidsdocumenten. In hoofdstuk 4 wordt het plan beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de juridische 

planbeschrijving. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

beschreven.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

In het vorige bestemmingsplan Hamersveld 1997 was de goot- en bouwhoogte in overeenstemming met de 

werkelijke situatie. In het geldende bestemmingsplan is een maximale goot- en bouwhoogte opgenomen 

van respectievelijk 3 en 5 meter. De maximum bouw- en goothoogte worden aangepast op de verbeelding 

zodat dit overeenkomt met de werkelijk situatie. Dit betreft een technische aanpassing. De huidige situatie 

verandert niet. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

De wijziging van de goot en bouwhoogte op de verbeelding aan de bestaande maatvoering betreft een 

technische aanpassing. Het rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid is niet van invloed op deze technische 

aanpassing. 
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Hoofdstuk 4  Milieuaspecten

Milieuaspect Effect wijziging hoogte op verbeelding aan 

bestaande situatie

Verkeer, vervoer en parkeren Geen

Water Geen

Natuur en landschap Geen

Cultuurhistorie Geen

Archeologie Geen

Geluid Geen

Bedrijven en milieuzonering Geen

Externe veiligheid Geen

Luchtkwaliteit Geen

Bodem Geen
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Hoofdstuk 5  Juridische opzet

5.1  Planomschrijving

Het bestemmingsplan geeft een juridisch-planologisch kader voor het plangebied. Het bestemmingsplan 

bestaat uit geometrisch bepaalde bestemmingen; weergegeven op de verbeelding en uit regels voor het 

gebruik van de gronden en de daarop te realiseren opstallen, voor zover die regels in verband met de 

bestemming nodig zijn. Tevens gaat het bestemmingsplan vergezeld van deze toelichting, waarin de aan 

het plan ten grondslag liggende gedachten en onderzoeken, de uitkomsten van het overleg (ex artikel 3.1.1. 

van het Besluit op de ruimtelijke ordening) en een rapportering van de inspraak zijn opgenomen. De regels 

en verbeelding vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. De toelichting 

heeft geen juridische status.

5.2  Verbeelding

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden aangewezen. Deze 

bestemmingen betreffen aanduidingen van de doeleinden waarvoor de gronden mogen worden gebruikt. 

Op de verbeelding zijn tevens aanduidingen opgenomen met het oog op het aanwijzen van gebieden 

waarop een specifieke regeling in de planregels van toepassing is. Deze aanduidingen krijgen in de 

planregels een juridische betekenis. 

5.3  Regels

5.3.1  Begrippen

Het opnemen van de begripsbepaling is beperkt tot die begrippen die in het bestemmingsplan De 

Biezenkamp 1 voorkomen. De begrippen geven een definitie van de in het bestemmingsplan opgenomen 

begrippen, zo mogelijk is aangesloten bij het handboek van de gemeente.

5.3.2  Bestemmingsregeling

Per bestemming zijn, voor zover noodzakelijk, de volgende onderdelen onderscheiden:

bestemmingsomschrijving;

bouwregels;

nader eisen;

specifieke gebruiksregels;

afwijking van de gebruiksregels.

Bestemmingsomschrijving

De bestemmingsomschrijving omvat een opsomming van de functies/gebruiksmogelijkheden die zijn 

toegestaan binnen de gegeven bestemming. Deze opsomming is van wezenlijk belang, aangezien deze de 

basis vormt voor de overige regels die opgenomen zijn binnen een bestemming. 

Bouwregels

In de bouwregels zijn objectieve regels gesteld met betrekking tot de plaats en afmetingen van de 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor alle bestemmingen geldt dat de gebouwen binnen het bouwvlak gebouwd moeten worden. Op de kaart 

staat aangegeven wat de bouw- en/of goothoogte mogen zijn. Per artikel is aangegeven welke bouwwerken 

geen gebouwen zijnde gebouwd mogen worden en tot welke hoogte.

Nadere eisen

Bij de bestemmingen in dit bestemmingsplan zijn nadere eisen toegevoegd. Dit houd in dat Burgemeester 
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en wethouders nadere eisen kunnen stellen aan

1. de situering van bijgebouwen en overkappingen;

2. de situering en de bouwhoogte van gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen en verkeers en 

verblijfsvoorzieningen;

3. de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere oppervlakte dan 6 m² en/of een 

grotere bouwhoogte dan 1,5 m.

met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het straat- en/of bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de woonsituatie;

de sociale veiligheid.

5.3.3  Bestemmingen

In het bestemmingsplan De Biezenkamp 1 komen de volgende bestemmingen voor:

Gemengd - 3;

Waarde - Archeologie 1.

Hieronder wordt nader ingegaan op de bestemmingen.

Gemengd - 3

De gronden in bestemming ‘Gemengd - 3’ zijn bestemd voor dienstverlening, sportvoorzieningen, kantoren, 

maatschappelijke voorzieningen en wonen.

Waarde - Archeologie1

Voor een deel van het gebied is bekend of is de verwachting dat er archeologische waarden aanwezig 

(kunnen) zijn. Om deze (eventuele) archeologische waarden te beschermen zijn regelingen opgenomen dat 

binnen deze gebieden grondwerkzaamheden van enige omvang en diepte alleen uitgevoerd mogen worden 

indien is aangetoond dat er geen archeologische waarden worden verstoord. Archeologisch onderzoek 

dient te worden verricht indien er bodemingrepen plaatsvinden die groter zijn dan 100 m2 en dieper dan 30 

cm zijn.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting van een bestemmingsplan minimaal inzicht te worden 

gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van de Wet 

ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de 

gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar 

nut, deze moeten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar.

Voorliggend plan voorziet in de wijziging van de bouw- en goothoogte op de verbeelding. De feitelijke 

situatie verandert niet. Om deze reden is de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Resultaten van zienswijze

Deze paragraaf zal worden ingevuld na terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

Het bestemmingsplan De Biezenkamp 1 Leusden met identificatienummer NL.IMRO.0327.246-0301 van de 

gemeente Leusden;

1.2  bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aan- of uitbouw:

een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan kan worden onderscheiden en dat door zijn 

ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;

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  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.7  beroep aan huis:

het door de bewoners beroepsmatig uitoefenen van activiteiten op administratief, juridisch, medisch, 

therapeutisch, educatief, kunstzinnig, maatschappelijk en daarmee gelijk te stellen gebied, in de woning en 

de bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie;

1.8  bestemmingsgrens:

De grens van een bestemmingsvlak;

1.9  bestemmingsvlak:

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.10  bijgebouw:

een opzichzelfstaand gebouw dat gelet op de bestemming en door zijn ligging en/of architectonische 

verschijningsvorm onderschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

1.11  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 en vergroten van een 

standplaats;

1.12  bouwgrens:

een grens van een bouwvlak;
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1.13  bouwvlak:

en geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.14  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect 

met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.15  brutovloeroppervlakte:

de vloeroppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw;

1.16  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 

dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.17  gebouw:

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

ruimte vormt;

1.18  hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel in architectonisch opzicht, dan wel gelet op de bestemming als 

belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen;

1.19  horeca:

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 

verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

1.20  kantoor:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, 

organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een 

(publiekgerichte) baliefunctie;

1.21  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen, sportvoorzieningen 

en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook 

ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.22  overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met wanden is 

omgeven;

1.23  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;
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1.24  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard 

plaatsvinden.

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische 

massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.25  sportvoorzieningen:

het geheel van voorzieningen t.b.v. sportbeoefening, zoals fitnesscentra en sportscholen, een en ander met 

uitzondering van speelautomatenhallen;

1.26  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw;

1.27  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
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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 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 oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.4  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;

2.5  de diepte van een bouwwerk:

de afstand in meters, gemeten in een rechte lijn vanaf de voorgevel van een gebouw tot aan de achterzijde 

van dat gebouw.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Gemengd - 3

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. dienstverlening;

b. sportvoorzieningen;

c. kantoren;

d. maatschappelijke voorzieningen;

e. wonen, al dan niet in combinatie met beroep aan huis, met dien verstande dat de gezamenlijke 

brutovloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de 

betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken tot een maximum van 50 m2;

met de daarbij behorende:

f. speel- en groenvoorzieningen;

g. openbare nutsvoorzieningen;

h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder (ongebouwde) parkeervoorzieningen, inritten voor 

parkeergarages e.d.;

i. water.

3.2  Bouwregels

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag de bouwhoogte niet meer bedragen 

dan de aangegeven hoogte;

3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' mag de goothoogte niet meer bedragen dan 

de aangegeven hoogte.

b. Voor het bouwen van aanbouwen en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende 

bepalingen:

1. aanbouwen en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd;

2. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;

3. de bouwhoogte mag niet meer dan 5 m bedragen;

4. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer dan 50 m² bedragen, overkappingen tot een 

oppervlakte van 20 m² worden niet meegerekend.

c.  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

1. de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen niet meer dan 1 m mag 

bedragen voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en niet meer dan 2 m 

daarachter en de hoogte van palen en masten niet meer mag bedragen dan 8 m.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 

van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het straat- en/of bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de woonsituatie;

de sociale veiligheid,

nadere eisen stellen aan:

a. de situering van bijgebouwen en overkappingen;
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b. de situering en de bouwhoogte van gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen en verkeers- en 

verblijfsvoorzieningen;

c. de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere oppervlakte dan 6 m² en/of een 

grotere bouwhoogte dan 1,5 m.
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 1

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

4.2  Bouwregels

In het belang van de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en onder de voorwaarde 

dat de oppervlakte waarop de aanvraag betrekking heeft groter is dan 100 m² en de activiteit op een 

grotere diepte dan 0,3 m wordt uitgevoerd:

a. dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een rapport over te 

leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord 

naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;

b. kunnen aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder a. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende voorschriften 

worden verbonden:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in 

de bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen of;

3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het 

terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2 onder a. voor de overlegging 

van het aldaar genoemd archeologische rapport, indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de 

archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

1. het ophogen van de bodem;

2. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

3. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;

4. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen of andere 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies;

5. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, egaliseren en 

ontginnen.

b. Geen omgevingsvergunning als bedoeld onder a is vereist voor:

1. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als de oppervlakte waarop de activiteiten 

betrekking hebben kleiner is dan 100 m² en de activiteit op minder dan 0,3 m diepte wordt 

uitgevoerd;

2. activiteiten, behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;

3. activiteiten die op het moment van inwerkingtreding van het plan in uitvoering waren of konden 

worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende of aangevraagde vergunning.

c. De onder a bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan het belang van de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden op 
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grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn:

1. de aanvrager dient een rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein 

dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate is vastgesteld, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische 

waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld;

2. aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten 

in de bodem kunnen worden behouden;

de verplichting tot het doen van opgravingen of;

de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag 

bij de vergunning te stellen kwalificaties.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelbepaling

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 6  Algemene gebruiksregels

Een gebruik in strijd met het bestemmingsplan is in ieder geval het gebruik van:

a. gronden en bouwwerken als of ten behoeve van een seksinrichting;

b. gronden en bouwwerken als of ten behoeve van bedrijfsmatige vuurwerkopslag;

c. geluidzoneringsplichtige inrichtingen.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

a. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

1. de in het plan opgenomen maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die 

maten, afmetingen en percentages met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen 

van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in 

redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de 

juiste verwezenlijking van het plan;

2. het bepaalde in het plan en toestaan dat bouwgrenzen en bestemmingsgrenzen worden 

overschreden tot een maximum van 1 m;

3. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van 

het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 

toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:

de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt;

de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt.

b. De in sub a bedoelde afwijkingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:

1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

2. het straat- en/of bebouwingsbeeld;

3. de sociale veiligheid;

4. de verkeersveiligheid.
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Artikel 8  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen:

a. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' ten behoeve van laden en lossen, met 

dien verstande dat:

1. de oppervlakte van de bebouwing niet meer mag bedragen dan 240 m2;

2. het laden en lossen plaatsvindt ten behoeve van de naastgelegen bestemming.

b. zodanig dat de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' naar ligging wordt verschoven of naar 

omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover 

de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na 

beeindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, danwel 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 bepaalde onder a. een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10 

%. 

c. Het bepaalde onder 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 onder 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 onder a, na de 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 bepaalde onder 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

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan De Biezenkamp 1 Leusden.
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