
 

  



 

  

  



Artikel 22 Wonen      

22.1 Bestemmingsomschrijving      

22.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving      

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woondoeleinden; 

b. bestaande nevenfuncties zoals opgenomen in de tabel in 22.1.2 onder b; 

c. aan huis verbonden activiteit; 

d. parkeren; 

e. het hobbymatig uitoefenen van agrarische activiteiten; 

f. kleinschalig kampeerterrein; 

g. kantoor; 

h. instandhouding van waardevolle bebouwingskenmerken en -elementen van de ter 

plaatse voorkomende karakteristieke/monumentale bebouwing, zoals opgenomen 

in Bijlage 3 Rijksmonumenten, Bijlage 4 Gemeentelijke monumenten en Bijlage 5 

Monumenten Inventarisatie Project (MIP) alsmede ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van waarde - gemeentelijk monument' en de aanduiding 'specifieke 

vorm van waarde - rijksmonument'; 

i. grondgebonden zonnepanelen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen voor de 

opwekking van duurzame energie uitsluitend binnen het bestemmingsvlak en ten 

behoeve van de eigen energievoorziening; 

één en ander met de bijbehorende voorzieningen en overeenkomstig de in 22.1.2 opgenomen 

nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving. 

22.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving      

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 22.1.1: 

a Aan huis verbonden activiteit      

Het gebruik van een woning en/of bijbehorend bouwwerk en bij de woning behorende gronden 

voor de uitoefening van een aan huis verbonden activiteit wordt geacht overeenkomstig de 

bestemming te zijn, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen: 

1. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in de omgeving; 

2. de eigenaar van de aan huis verbonden activiteit is tevens de bewoner van de woning; 

3. de woonfunctie blijft de hoofdfunctie en de uitoefening van de aan huis verbonden 

activiteit is hieraan ondergeschikt; 
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4. het pand blijft het uiterlijk van een woning behouden; 

5. de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse wordt niet onevenredig 

aangetast; 

6. ten aanzien van parkeren is het gestelde in 42.3 van toepassing; 

7. bij een aan huis verbonden beroep en een aan huis verbonden bedrijf mag maximaal 

40% van de bruto vloeroppervlakte (bvo) worden gebruikt tot een maximum van 50 m²; 

8. bij een aan huis verbonden bedrijf zijn alleen activiteiten toegestaan die vallen in de 

categorie A van de bij de regels behorende Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten - 

functiemenging; 

9. bij bed & breakfast is er sprake van maximaal 2 gastenkamers; 

10. detailhandel is enkel toegelaten in de vorm van internetverkoop en een beperkte 

verkoop als ondergeschikte activiteit in verband met de aan huis verbonden activiteit. 

b Nevenfuncties      

Voor zover niet passend in het gestelde onder a zijn ter plaatse van de in onderstaande tabel 

opgenomen aanduiding de onder 'Aard van de nevenfunctie' opgenomen bestaande en 

vergunde nevenfuncties toegestaan. Daarnaast dient voldaan te worden aan de overige 

bepalingen in de tabel, behorend bij de betreffende aanduiding. 

Aanduiding Adres Aard van 

de nevenfunctie 

Oppervlakte van de 

gebouwen voor de 

bestaande nevenfuncties 

in m2 

Gebruiksopper

vlakte in m2 

specifieke vorm 

van agrarisch - 55 

Groeneweg 13 

Hummelo 
schaapskooi 200 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 214 

Broekweg 1 

Wichmond 
timmerbedrijf 292 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 215 

Enzerinckweg 10 

 

Vorden 

kantoor, 

expositieruimte 

en opslag 

440 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 216 

Handwijzersdijk 

1A Hengelo 

opslag deuren 

en kozijnen tbv 

internetverkoop 

170 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 217 

Larenseweg 1a 

 

Vorden 

veehandel 120 - 
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specifieke vorm 

van bedrijf - 218 

Ruurloseweg 4 

Vorden 
bouwbedrijf 55 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 236 

Terborgseweg 9, 

Zelhem 
schildersbedrijf 150 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 237 

Banninkstraat 6 

Zelhem 

opslag t.b.v. 

hoveniersbedrijf 
- 160 

specifieke vorm 

van bedrijf - 238 

Halle-Nijmanweg 

34 Halle 
montagebedrijf 120 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 239 

Schooltinkweg 4 

Zelhem 

opslag t.b.v. 

installatiebedrijf 
120 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 240 

Hemstede 6 

Zelhem 

houtzagerij en -

kloverij met 

werkruimte 

190 + 250 buitenopslag - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 241 

Beukenlaan 6-8 

Baak 

opslag 

landbouwwerkt

uigen, opslag 

boten en 

watersport- 

benodigdheden 

500 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 242 

Zelhemseweg 26 

Hummelo 
hoveniersbedrijf 80 - 

specifieke vorm 

van bedrijf - 251 

Beukenlaan 4 

Baak 

kantoor en 

werkplaats 
118 - 

specifieke vorm van 

bedrijf - 258 * 

Groenendaalsewe

g 6 Hengelo * 
caravanopslag * 350 * - 

specifieke vorm 

van cultuur en 

ontspanning - 9 

De Leuke 8 

Vorden 

expositie/bijeen

komstruimte 
160 - 

specifieke vorm 

van cultuur en 

ontspanning - 10 

Mosselseweg 12 

Vorden 

kantoor, atelier, 

tentoonstellings

ruimte 

91 - 

specifieke vorm 

van cultuur en 

ontspanning - 15 

Covikseweg 9 

Steenderen 

glas-in-lood 

atelier en 

workshops 

154 - 
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specifieke vorm 

van detailhandel - 2 

Heideweversweg 

6 Hengelo 

opslag ter 

plaatse 

biologisch 

gekweekte 

aardappelen en 

groenten en 

verkoop ervan in 

winkel 

 

werktuigen/mac

hineberging, 

werkplaats en 

opslag 

75 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

400 

- 

specifieke vorm 

van detailhandel - 4 

Doetinchemsewe

g 80 Zelhem 

kiosk t.b.v. 

verkoop van 

non-

alcoholische 

drank en 

etenswaren 

54 - 

specifieke vorm 

van 

dienstverlenening - 

1 

Bakermarksedijk 

15 Baak 
diëtistenpraktijk 60 - 

specifieke vorm 

van dienstverlening 

- 2 

Schiphorsterstraa

t 16 Toldijk 

trainer, coach en 

ondersteuning 

van managers 

aan max. 3 

personen 

tegelijkertijd 

207 - 

specifieke vorm 

van gemengd - 1 

Wiersserbroekwe

g 10 Vorden 

kantoor en/of be

d & breakfast 
225 - 

specifieke vorm 

van gemengd - 2 

Baaksevoetpad 1a 

 

Hengelo 

1) kantoor 

 

2) gastenverblijf 

1) 118 

 

2) 73 

- 

specifieke vorm 

van gemengd - 14 

Heidenhoekweg 7 

Zelhem 

kleinschalig kam

peerterrein met 

7 

kampeerplaatse

- 
1) 10 

 

2) 140 
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n, alsmede: 

 

1) voorzieningen 

t.b.v. 

kampeerplaatse

n 

 

2) opslag van 

keukeninrichting

en 

 

3) afwerken en 

pasklaar maken 

van 

keukeninrichting

en 

 

3) 85 

specifieke vorm 

van gemengd - 15 

Hoefkensestraat 

16a Drempt 

in- en verkoop, 

reparatie van 

aanhangwagens 

en 

paardentrailers; 

plaatsing van 

omheiningen/he

kwerken 

171 - 

specifieke vorm 

van gemengd - 16 

Landlustweg 25-

27 Steenderen 

kantoor, stalling 

en opslag 
234 - 

specifieke vorm 

van gemengd - 17 

Dubbeltjesweg 22 

Hoog-Keppel 

koetshuis met 

opslag, 

werkplaats, kant

oor en berging 

220 - 

specifieke vorm 

van kantoor - 1 

Emmerweg 3 

Steenderen 

ontwerp- en 

adviesbureau 

binnenhuisarchit

ectuur 

120 - 

specifieke vorm 

van 

maatschappelijk - 

49 

Wiersserbroekwe

g 1a 

 

Kranenburg 

dagbesteding 

gehandicapten 

en 

hondentraining 

als 

330 - 
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ondersteuning 

dagbesteding 

specifieke vorm 

van 

maatschappelijk - 

50 

IJsselweg 16 

Vierakker 

medische 

praktijk en 

training 

140 - 

specifieke vorm 

van 

maatschappelijk - 

53 

Koningsweg 8 

Hengelo 

vergader-, 

cursus- en 

trainingsruimte 

66 - 

specifieke vorm 

van 

maatschappelijk - 

58 

Schiphorsterstraa

t 12 Toldijk 

opvang kinderen 

met 

verstandelijke 

handicap 

50 - 

-specifieke vorm 

van recreatie - 4 

Pluimersdijk 10 

Halle 

gastenverblijf in 

het pand 

Pluimersdijk 10b 

- - 

specifieke vorm 

van recreatie - 48 

Dennendijk 1 

Hengelo 

theetuin, bed 

& breakfast (ma

ximaal 6 

kamers), telen 

en maken van 

streekeigen 

agrarische 

producten en 

verkoop ervan 

aan eigen 

gasten en 

winkels en 

restaurants 

250 - 

specifieke vorm 

van recreatie - 49 

Scharfdijk 3 

Hengelo 

1) recreatiewoni

ng 

 

2) 

paardentoerism

e 

1) 60 2) 386 
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specifieke vorm 

van recreatie - 50 

Hesselinkdijk 1 

Hengelo 
recreatiewoning 75 - 

specifieke vorm 

van recreatie - 61 

Boeninksteeg 8 

Zelhem 

recreatieapparte

me nt 
60 - 

specifieke vorm 

van recreatie - 62 

Michelstraat 10 

Zelhem 

kleinschalig kam

peerterrein 

- 75 

specifieke vorm 

van recreatie - 63 

Michelstraat 30-

32 Zelhem 

5 recreatieappar

te menten 
296 - 

specifieke vorm 

van recreatie - 64 

Petersdijk 3 

Zelhem 

pension met 3 

blokhutten en 1 

garage 

255 - 

specifieke vorm 

van recreatie - 65 

Aaltenseweg 12 

Zelhem 

kleinschalig kam

peerterrein, recr

eatiewoning 

170 - 

specifieke vorm 

van recreatie - 66 

Meeneweg 29 

Zelhem 

kleinschalig kam

peerterrein 

- 200 

specifieke vorm 

van recreatie - 67 

Wisselinkweg 6 

Zelhem 

4 recreatieappar

te menten 
116 - 

specifieke vorm 

van recreatie - 68 

Halseweg 61-63 

Halle 

3 recreatieappar

te menten 
340 - 

specifieke vorm 

van recreatie - 70 

IJsselweg 5 Laag-

Keppel 

1) kleinschalig ka

mpeerterrein m

et 15 

kampeerplaatse

n 

 

2) 

caravanstalling 

1) 245 

 

2) 720 

- 

specifieke vorm 

van recreatie - 71 

Dubbeltjesweg 20 

Hoog-Keppel 

landhuis met 

logies in 

bijgebouwen en 

berging 

248 - 

specifieke vorm 

van recreatie - 72 

Lankhorsterstraat 

32-34 Wichmond 

1) kleinschalig ka

mpeerterrein m

et 30 

1) 274, waarvan 114 

gelieerde horeca 
- 
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* toegevoegd ten gevolge van uitspraak ABRvS 27-3-2019 (zie plantoelichting paragraaf 5.4) 

c Het hobbymatig uitoefenen van agrarische activiteiten      

Het hobbymatig uitoefenen van agrarische activiteit is uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - wonen+' toegestaan waarbij maximaal 200 m2 van 

de bestaande gebouwen hiervoor mag worden gebruikt. 

d Kleinschalig kampeerterrein      

Een kleinschalig kampeerterrein is uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van recreatie - kleinschalig kampeerterrein' toegestaan, met dien verstande dat: 

1. ter plaatse van Capellegoedweg 4a te Olburgen de volgende specifieke regels gelden: 

a. een kleinschalig kampeerterrein is uitsluitend toegestaan gedurende het 

kampeerseizen en met maximaal 15 kampeermiddelen; 

b. buitenopslag is niet toegestaan. 

e Parkeren      

Als binnen een bestemmingsvlak 'Wonen' de aanduiding 'parkeerterrein' aanwezig is, is 

parkeren uitsluitend ter plaatse van die aanduiding toegestaan, met dien verstande dat: 

1. ter plaatse van Capellegoedweg 4a te Olburgen dit uitsluitend betrekking heeft op het 

parkeren ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein. 

f Kantoor      

Ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' is een kantoor toegestaan met een in de tabel 

opgenomen bijbehorende oppervlakte: 

Adres Gebruiksoppervlakte in m2 
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Banninkstraat 46 Hengelo 122 

Ruurloseweg 72 Hengelo 105 

Giezenkampweg 2 Vorden 74 

Lankampweg 1 Vorden 136 

22.2 Bouwregels      

22.2.1 Algemeen      

Uitsluitend zijn toegestaan hoofdgebouwen in de vorm van woningen en bij de woning 

behorende andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan 

van deze bestemming. 

22.2.2 Gebouwen - algemeen      

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. daar waar een aanduiding 'bouwvlak' is opgenomen geldt dat het hoofdgebouw binnen 

het bouwvlak wordt gesitueerd; 

b. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van 

bovengronds gebouwen, dan wel maximaal 1 m daarbuiten, met dien verstande dat ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 2' tevens een ondergronds 

gebouw is toegestaan buiten de contouren van bovengrondse bebouwing met een 

maximale oppervlakte van 30 m2 buiten deze contour; 

c. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag ondergronds; 

d. ter plaatse van de nieuwbouwlocatie aan de Velswijkweg 11 te Zelhem is overschrijding 

van het bouwvlak toegestaan voor ondergeschikte bouwdelen, zoals een overstek, 

overkapping en balkons, mits het bouwdeel ondergeschikt is en een diepte heeft van 

maximaal 1,5 m; 

e. ter plaatse van de nieuwbouwlocatie aan de ‘Bielemansdijk ong. te Zelhem’ geldt dat 

de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens aan de westzijde 

minimaal 62 m bedraagt. 

22.2.3 Voorwaardelijke verplichting Wisselinkweg-Korenweg Zelhem      

Voor de planontwikkeling aan de Wisselinkweg-Korenweg te Zelhem gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de bouw van een woning en bij de woning behorende andere gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van wonen - 4' is uitsluitend mogelijk onder navolgende voorwaarden: 
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1. één van de ten tijde van vaststelling van het plan aanwezige woningen binnen 

de bestemmingen 'Wonen' en 'Natuur' ter plaatse van de aanduiding 

'wetgevingzone - voorwaardelijke verplichting' wordt gesloopt binnen één jaar 

na gereedmelding van de bouw; 

2. onder verwijzing naar hetgeen gesteld onder 1 kan een reeds ingebrachte 

woning, ten behoeve van de bouw van woning ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van wonen - 3' niet opnieuw als te slopen woning worden 

ingebracht; 

3. voorafgaand aan onder 1 bedoelde sloop middels nader onderzoek 

overeenkomstig Bijlage 12 Quickscan natuurtoets Wisselinkweg-Korenweg 

Zelhem (en indien noodzakelijk middels mitigerende maatregelen) is 

zekergesteld dat geen verstoring plaatsvindt van de steenmarter, gewone 

dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger; indien dit nader 

onderzoek met zich meebrengt dat in verband met mitigerende maatregelen 

niet binnen de termijn als bedoeld onder 1 kan worden gesloopt, dan geldt 4 

augustus 2019 als uiterlijke datum van sloop; 

b. de bouw van een woning en bij de woning behorende andere gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van wonen - 3' is uitsluitend mogelijk onder de navolgende voorwaarden: 

1. één van de, ten tijde van vaststelling van het plan, aanwezige woningen binnen 

de bestemmingen 'Wonen' en 'Natuur' ter plaatse van de aanduiding 

'wetgevingzone - voorwaardelijke verplichting' wordt gesloopt binnen één jaar 

na gereedmelding van de bouw; 

2. onder verwijzing naar hetgeen gesteld onder 1 kan een reeds ingebrachte 

woning ten behoeve van de bouw van woning ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van wonen - 4' niet opnieuw als te slopen woning worden 

ingebracht; 

3. voorafgaand aan de onder 1 en 2 bedoelde sloop is middels nader onderzoek 

overeenkomstig Bijlage 12 Quickscan natuurtoets Wisselinkweg-Korenweg 

Zelhem (en indien noodzakelijk middels mitigerende maatregelen) zekergesteld 

dat geen verstoring plaatsvindt van de steenmarter, gewone dwergvleermuis, 

gewone grootoorvleermuis en laatvlieger; indien dit nader onderzoek met zich 

meebrengt dat in verband met mitigerende maatregelen niet binnen de termijn 

als bedoeld onder 1 kan worden gesloopt, dan geldt 4 augustus 2019 als 

uiterlijke datum van sloop; 

c. met inachtneming van hetgeen gesteld onder a en b wordt de ten tijde van vastelling 

van het bestemmingsplan 'Buitengebied; Wisselinkweg-Korenweg Zelhem' 

(NL.IMRO.1876.BP01063-VG01) aanwezige voormalige bedrijfsbebouwing, inclusief 

aanwezige andere bouwwerken geen gebouw zijnde en uitgezonderd de aanwezige 
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woning(en) binnen de bestemmingen 'Wonen' en 'Natuur' ter plaatse van de 

aanduiding 'wetgevingzone - voorwaardelijke verplichting', uiterlijk op 4 augustus 2019 

gesloopt. 

22.2.4 Voorwaardelijke verplichting oliesanering Wittebrinkweg 1 en 1A Zelhem      

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 1' geldt dat een woning uitsluitend 

mag worden gebouwd, indien de gronden binnen deze aanduiding volledig zijn gesaneerd, 

inclusief de minerale olieverontreiniging. 

22.2.5 Voorwaardelijke verplichting parkeren Velswijkweg 11 Zelhem      

Ter plaatse van het adres Velswijkweg 11 te Zelhem gelden de volgende bepalingen: 

1. er mag uitsluitend worden gebouwd, indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op 

of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, voorzien wordt in 

voldoende parkeerruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van 

motorvoertuigen; 

2. de onder 1 bedoelde ruimten voor het parkeren van personenauto's moeten 

afmetingen hebben die afgestemd zijn op gangbare personenauto's. 

22.2.6 Woningen      

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen: 

a. per bestemmingsvlak is één woning toegestaan, tenzij ter plaatse de aanduiding 'aantal 

woningen' is opgenomen, waarbij uitsluitend het aangegeven aantal woningen is 

toegestaan; de toegestane woningen zijn ieder in aparte hoofdgebouw gesitueerd; 

b. ter plaatse van de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' zijn uitsluitend aaneengebouwde 

woningen toegestaan; 

c. de inhoud van het hoofdgebouw tezamen met aan- en uitbouwen, waarbinnen de 

woning(en) is/zijn gesitueerd, bedraagt maximaal 750 m³; indien en voorzover het 

hoofdgebouw ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van het plan een grotere 

inhoud heeft dan 750 m³, geldt de grotere inhoud als maximum; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c geldt ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

volume (m3)' voor het hoofdgebouw maximaal het aangeduide volume; 

e. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 m, met dien verstande dat deze ter plaatse van 

de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' maximaal de aangeduide hoogte bedraagt; 

f. de goothoogte bedraagt maximaal 4,5 m, met dien verstande dat deze ter plaatse van 

de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' maximaal de aangeduide hoogte bedraagt; 

g. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt 

minimaal 3 m. 
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22.2.7 Herbouw van woningen      

Herbouw van bestaande woningen is, voor zover het de situering van de woning betreft, 

uitsluitend toegestaan indien en voor zover: 

a. de herbouw plaatsvindt met de bestaande situering; 

b. herbouw plaatsvindt in de bestaande bouwwijze. 

22.2.8 Bijbehorende bouwwerken      

Voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk, uitsluitend zijnde aangebouwde en 

vrijstaande bijgebouwen bij woningen, gelden de volgende bepalingen: 

a. de bebouwde oppervlakte mag per woning in totaal maximaal 100 m2 bedragen; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bebouwd oppervlak (m2)' de aangeduide oppervlakte als maximum; 

c. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m; 

d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 m; 

e. de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot de woning bedraagt maximaal 20 m; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' aan de nieuwbouwlocatie Velswijkweg 11 

te Zelhem is uitsluitend één vrijstaand bijgebouw toegestaan ten behoeve van de 

stalling van paardentrailers voor de woningen; 

g. voor de planontwikkeling aan de Elderinkweg 9 te Hengelo geldt dat bijbehorende 

bouwwerken uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn toegestaan. 

22.2.9 Overkappingen      

Voor het bouwen van overkappingen bij woningen, niet zijnde hooibergen, gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de bebouwde oppervlakte van overkappingen bedraagt per woning in totaal maximaal 

30 m2; 

b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m; 

c. de afstand van een overkapping tot de woning bedraagt maximaal 20 m. 

22.2.10 Hooiberg      

Voor hooibergen bij woningen gelden de volgende bepalingen: 

a. de bebouwde oppervlakte bedraagt per woning maximaal 36 m2; 

b. de goothoogte bedraagt maximaal 6 m; 

c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 9 m; 
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d. de afstand van een hooiberg tot de woning bedraagt maximaal 20 m. 

22.2.11 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde      

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt vóór de 

voorgevelrooilijn maximaal 1 m, met dien verstande dat pergola's zijn toegestaan met 

een bouwhoogte van maximaal 3 m; 

b. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen binnen de overige gronden bedraagt 

maximaal 2,5 m; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat afrastering van landbouwgronden is 

toegestaan met een hoogte van maximaal 1,5 m; 

d. de bouwhoogte van zwembaden bedraagt maximaal 0,6 m; 

e. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m; 

f. de hoogte van verlichtings- en vlaggenmasten bedraagt maximaal 8 m; 

g. de hoogte van de grondgebonden zonnepanelen zoals bedoeld in 22.1.1 onder i 

bedraagt maximaal 3 m ten opzichte van het peil. 

22.3 Nadere eisen      

22.3.1 Nadere eisen i.v.m. monumenten      

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van nieuw op te 

richten bebouwing op percelen waarop de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 

rijksmonument' en de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - gemeentelijk monument' van 

toepassing is en op percelen genoemd in Bijlage 3 Rijksmonumenten, Bijlage 4 Gemeentelijke 

monumenten en Bijlage 5 Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Tevens kunnen nadere 

eisen gesteld worden aan de situering van nieuw op te richten bebouwing in de onmiddellijke 

nabijheid van eerdergenoemde percelen. Deze nadere eisen kunnen worden gesteld om te 

voorkomen dat de cultuurhistorische waarde van de bestaande bebouwing, onevenredig wordt 

aangetast. 

22.3.2 Nadere eisen i.v.m. landschaps- en natuurwaarden      

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van nieuw op te 

richten bebouwing op percelen met het oog op de bescherming van de landschaps- en 

natuurwaarden, als bedoeld in 3.1, 4.1 en 5.1. 

22.4 Afwijken van de bouwregels      

22.4.1 Omgevingsvergunning verplaatsing of herbouw woning buiten de bestaande 

funderingen      
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Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde in 22.2.7, teneinde verplaatsing van een woning toe te staan, mits wordt 

voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. er dient op enig punt aansluiting plaats te vinden ter plaatse van de bestaande 

funderingen; dit betekent dat de nieuwe situering van de te herbouwen woning in ieder 

geval dient aan te sluiten op de voormalige situering; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a is het toegestaan de woning tot maximaal 20 m 

buiten de bestaande fundamenten te situeren, indien dit vanuit oogpunt van 

verkeersveiligheid noodzakelijk is; 

c. indien sprake is van het verplaatsen van de woning dichter bij de weg zal uit een 

akoestisch onderzoek moeten worden aangetoond dat wordt voldaan aan de bij of 

krachtens de Wet geluidhinder gestelde normen ten aanzien van de geluidbelasting op 

de gevel; 

d. de nieuwe situering van de woning is stedebouwkundig en milieukundig aanvaardbaar; 

e. door de herbouw wordt het landelijk karakter niet onevenredig aangetast; 

f. de belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet 

onevenredig worden geschaad. 

22.4.2 Omgevingsvergunning afwijken bestaande bouwwijze      

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde in 22.2.7, teneinde een andere bouwwijze toe te kunnen staan, mits wordt 

voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de verkeersveiligheid; 

c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden; 

d. vooraf ter zake advies is ingewonnen bij de welstandscommissie. 

22.4.3 Omgevingsvergunning vergroten maximum bebouwde oppervlakte bijbehorende 

bouwwerken      

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde in 22.2.8 teneinde een grotere bebouwde oppervlakte toe te staan. Dit dient 

in combinatie te gaan met sloop van met vergunning cq. legaal gebouwde gebouwen. Hierbij 

geldt dat karakteristieke bebouwing behouden blijft. De regeling is als volgt: 

a. per aantal vierkante meters gesloopte oppervlakte, minus de al toegestane 100 m2, is 

20% extra bebouwde oppervlakte toegestaan; 
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b. de in totaal toegestane bebouwde oppervlakte bedraagt maximaal 375 m2. 

22.4.4 Omgevingsvergunning hoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde      

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van de in 22.2.11 genoemde hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits wordt 

voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. de hoogte bedraagt maximaal 4 m; 

b. de grotere hoogte is noodzakelijk voor een doelmatiger gebruik van de aan de grond 

gegeven bestemming. 

22.4.5 Omgevingsvergunning bouwhoogte overkappingen Schovenweg 1 Zelhem      

Het bevoegd gezag kan ter plaatse van Schovenweg 1 te Zelhem door middel van het verlenen 

van een omgevingsvergunning afwijken van de in 22.2.9 genoemde bouwhoogte van 

overkappingen, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. de bebouwde oppervlakte van overkappingen bedraagt per woning in totaal maximaal 

30 m2; 

b. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m; 

c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5,5 m; 

d. de afstand van een overkapping tot de woning bedraagt maximaal 20 m; 

e. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld. 

22.4.6 Omgevingsvergunning maatvoering      

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van de in 22.2 genoemde maten, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. de afwijking van de genoemde maat/maten is noodzakelijk ten behoeve van een 

optimale verkaveling c.q. optimaal gebruik; 

b. de afwijking bedraagt niet meer dan 10% van de genoemde maten; 

c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld; 

d. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woonsituatie; 

e. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de verkeersveiligheid; 

f. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

22.4.7 Omgevingsvergunning nevenfuncties      

javascript:void(0);
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.BP01048-VG02/pt_NL.IMRO.1876.BP01048-VG02.xml#NL.IMRO.PT.s861
javascript:void(0);
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.BP01048-VG02/pt_NL.IMRO.1876.BP01048-VG02.xml#NL.IMRO.PT.s859
javascript:void(0);
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.BP01048-VG02/pt_NL.IMRO.1876.BP01048-VG02.xml#NL.IMRO.PT.s853
javascript:void(0);


Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen teneinde maximaal 350 m² van de 

bestaande bijbehorende bouwwerken, zijnde vrijstaande of aangebouwde bijgebouwen te 

gebruiken ten behoeve van nevenfuncties: 

- zoals bedoeld in Bijlage 1 Toegelaten functies, met uitzondering van de categorie 

'Verblijfsrecreatie', alsmede detailhandel en horeca, waarbij een theetuin wel is toegestaan, 

- en voor milieuhygiënisch vergelijkbare functies met die uit Bijlage 1 Toegelaten functies, 

mits: 

a. nevenfuncties uitsluitend van toepassing zijn op fysiek bestaande, legale en 

vrijgekomen (en ook vrijkomende) gebouwen; 

b. er geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenfunctie plaatsvindt; 

c. niet meer dan 50% van de bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt tot een maximum 

van 350 m2; 

d. de vereveningsbijdrage bij karakteristieke/monumentale gebouwen bestaat uit de 

instandhouding van de karakteristieke/monumentale gebouwen zoals opgenomen 

in Bijlage 3 Rijksmonumenten, Bijlage 4 Gemeentelijke monumenten en Bijlage 5 

Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van waarde - rijksmonument' en de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 

gemeentelijk monument'; 

e. de vereveningsbijdrage bij "overige gebouwen" bestaat uit een kwaliteitsbijdrage zoals 

sloop, een groene invulling, natuurontwikkeling, landschappelijke inpassing of 

verbetering van de infrastructuur; 

f. geen sprake is van een aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 

g. er moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals 

deze hiervoor is opgenomen in de op het moment van toepassen van deze 

afwijkingsbevoegdheid geldende 'Beleidsregels parkeernormen Bronckhorst'; 

h. parkeren en laden en lossen vinden plaats op eigen erf; 

i. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de verkeersafwikkelingssituatie ter 

plaatse; 

j. de belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden niet onevenredig 

worden geschaad; 

k. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; de 

initiatiefnemer dient hiertoe een door het bevoegd gezag goed te keuren 

inrichtingsplan te overleggen; 

l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de aanwezige waarden zoals 

opgenomen in artikel 3.1, 4.1 en 5.1; 
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m. voor een theetuin niet meer dan 50 m2 wordt gebruikt. 

22.4.8 Omgevingsvergunning plaatsing kleine- en mini-windturbines      

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen teneinde kleine 

windturbines en mini-windturbines voor de eigen energievoorziening toe te staan, mits: 

a. deze uitsluitend binnen het bestemmingsvlak worden gesitueerd; 

b. per bestemmingsvlak maximaal 1 kleine windturbine wordt geplaatst; 

c. de omgevingsvergunning niet leidt tot een onevenredige aantasting van de waarden en 

belangen in de omgeving; 

d. de afstand tussen een kleine windturbine en de aanduiding 'hartlijn leiding - gas' 

bedraagt tenminste net zo veel als de ashoogte van de windturbine plus 1/3 van de 

wieklengte daarvan; 

e. de afstand tussen een kleine windturbine en de aanduiding 'hartlijn leiding - 

hoogspanningsverbinding' bedraagt tenminste net zo veel als de ashoogte van de 

windturbine plus de wieklengte daarvan; 

f. voor een kleine windturbine, gelegen binnen de onder d en e genoemde afstanden, kan 

enkel vergunning worden verleend als uit risico-onderzoek blijkt dat het 

plaatsgebonden risico niet toeneemt; voordat het bevoegd gezag beslist over de 

vergunning, wint deze advies in bij de betrokken leidingbeheerder; 

g. kleine windturbines en mini-windturbines niet worden gesitueerd op gronden die zijn 

bestemd als 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' of 'Waarde - Beschermd stadsgezicht'; 

h. de initiatiefnemer dient, voorafgaand aan de plaatsing van een kleine en/of 

miniwindturbines, een door het bevoegd gezag goed te keuren quickscan flora en fauna 

te overleggen waaruit moet blijken dat nadelige effecten op vleermuizen en vogels 

uitgesloten zijn. 

22.5 Specifieke gebruiksregels      

22.5.1 Strijdig gebruik      

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in 

ieder geval begrepen het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk voor zelfstandige 

bewoning. 

22.5.2 Voorwaardelijke verplichting landschapsinpassing Wisselinkweg-Korenweg 

Zelhem      

Het gebruik van de nieuw te realiseren woningen en de bijbehorende gebouwen binnen de 

aanduidingen 'specifieke vorm van wonen - 2', 'specifieke vorm van wonen - 3' en 'specifieke 

vorm van wonen - 4' zijn uitsluitend toegestaan onder de voorwaarde dat: 
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a. de landschappelijke inpassing, bestaande uit inheemse plantsoorten, binnen 2 jaar na 

verlening van de omgevingsvergunning(en) voor het bouwen van de nieuwe woningen 

en bijbehorende gebouwen ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van 

wonen - 2', 'specifieke vorm van wonen - 3' en 'specifiek vorm van wonen - 4' is 

gerealiseerd en in stand wordt gehouden overeenkomstig het als Bijlage 11 

Landschappelijke inpassing Wisselinkweg-Korenweg Zelhem bij deze regels 

opgenomen inrichtingsplan. 

22.5.3 Voorwaardelijke verplichting Elderinkweg 9 Hengelo      

Het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van wonen - 5' 

ten behoeve van de in 22.1 genoemde doeleinden, is enkel toegestaan indien uiterlijk 19 juli 

2017 de landschappelijke inpassing van het plangebied is gerealiseerd en in stand wordt 

gehouden overeenkomstig het in Bijlage 18 bij deze regels opgenomen landschappelijk 

inpassingsplan. 

22.6 Afwijken van de gebruiksregels      

22.6.1 Omgevingsvergunning kleinschalige kampeerterreinen      

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van de gebruiksregels ten behoeve van kleinschalig kampeerterreinen, mits wordt voldaan aan 

de volgende bepalingen: 

a. de functies zijn uitsluitend toegestaan bij woonbestemmingen welke buiten 

het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO) zijn gelegen; 

b. het kleinschalige kampeerterrein wordt gesitueerd binnen het bestemmingsvlak; 

c. van de bebouwde oppervlakte mag maximaal 100 m² worden gebruikt voor deze 

voorziening; 

d. voor trekkershutten gelden de volgende bepalingen: 

1. per 10 kampeerplaatsen is 1 trekkershut toegestaan; 

2. de bebouwde oppervlakte per trekkershut bedraagt maximaal 35 m2; 

3. de trekkershutten tellen mee in het totale aantal kampeerplaatsen en in het 

toegestane bebouwde oppervlak; 

e. stacaravans of chalets zijn niet toegestaan; 

f. de voorziening, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, wordt gerealiseerd binnen de 

bestaande bebouwing; 

g. het aantal kampeerplaatsen bedraagt maximaal 30; 

h. de voorziening is uitsluitend toegestaan tijdens het kampeerseizoen; 
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i. er moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals 

deze hiervoor is opgenomen in de op het moment van toepassen van deze 

afwijkingsbevoegdheid geldende 'Beleidsregels parkeernormen Bronckhorst'; 

j. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de verkeersafwikkelingssituatie ter 

plaatse; 

k. de belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet 

onevenredig worden geschaad; 

l. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 

m. het bevoegd gezag kan daartoe een inrichtingsplan eisen; 

n. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de aanwezige waarden. 

22.6.2 Omgevingsvergunning combinatie van recreatieve activiteiten      

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van de gebruiksregels teneinde (een combinatie van) recreatieve activiteiten als nevenfunctie, 

als bedoeld in Bijlage 1 Toegelaten functies toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende 

bepalingen: 

a. ten behoeve van recreatiewoningen, recreatieappartementen, bed & 

breakfastvoorzieningen, groepsaccommodaties, trekkershutten met een maximum van 

3 en kleinschalig kampeerterreinen is een maximale oppervlakte van 500 m² van bij 

voorkeur bestaande karakteristieke bebouwing toegelaten; binnen deze maat kan 

maximaal 50 m² bebouwing benut worden voor kleinschalige horecavoorzieningen; 

b. er is sprake geweest van een voormalig agrarisch bouwvlak waarvan de bestemming na 

de terinzagelegging van de ontwerp-bestemmingsplannen Buitengebied 

Hengelo/Vorden 2005, Buitengebied Zelhem 2011 en Buitengebied Steenderen / 

Hummelo en Keppel is gewijzigd in een burgerwoning; 

c. recreatiewoningen, -appartementen en groepsaccommodaties zijn uitsluitend 

toegelaten in het kader van een bedrijfsmatige exploitatie ten behoeve van recreatieve 

doeleinden; 

d. kleinschalige nieuwbouw moet aansluiten bij de bestaande karakteristieken; de 

oppervlakte van de nieuwbouw wordt gecompenseerd door sloop van niet-

karakteristieke bebouwing; 

e. de vereveningsbijdrage bij "karakteristieke/monumentale gebouwen" bestaat uit de 

instandhouding van de karakteristieke/monumentale gebouwen zoals opgenomen 

in Bijlage 3 Rijksmonumenten, Bijlage 4 Gemeentelijke monumenten en Bijlage 5 

Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van waarde - rijksmonument' en de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 

gemeentelijk monument'; 
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f. de vereveningsbijdrage bij "overige gebouwen" bestaat uit een kwaliteitsbijdrage zoals 

sloop, een groene invulling, natuurontwikkeling, landschappelijke inpassing of 

verbetering van de infrastructuur; 

g. de initiatiefnemer dient een door het bevoegd gezag goed te keuren bedrijfs- en 

inrichtingsplan te overleggen; 

h. maximaal 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak mag worden ingezet voor 

deze recreatieve functies; 

i. het aantal kampeerplaatsen bedraagt maximaal 30; 

j. buitenopslag is niet toegestaan; 

k. functieverandering is uitsluitend van toepassing op fysiek bestaande, legale en 

vrijgekomen (en ook vrijkomende) gebouwen; 

l. er moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals 

deze hiervoor is opgenomen in de op het moment van toepassen van deze 

afwijkingsbevoegdheid geldende 'Beleidsregels parkeernormen Bronckhorst'; 

m. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de verkeersafwikkelingssituatie ter 

plaatse; 

n. de belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet 

onevenredig worden geschaad; 

o. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; de 

initiatiefnemer dient hiertoe een door het bevoegd gezag goed te keuren 

inrichtingsplan te overleggen; 

p. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de aanwezige waarden zoals bedoeld 

in artikel 3.1, 4.1 en 5.1. 

Binnen het kader van deze omgevingsvergunningsmogelijkheid is het mogelijk de ene 

bestaande recreatieve functie om te zetten in een andere recreatieve functie. 

22.7 Wijzigingsbevoegdheid      

22.7.1 Wijziging in bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie'      

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming 'Recreatie 

- Verblijfsrecreatie', teneinde recreatieve verblijfsdoeleinden te kunnen toestaan, mits wordt 

voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. van deze wijzigingsbevoegdheid kan bij burgerwoningen uitsluitend gebruik worden 

gemaakt indien: 

1. op het moment van de tervisielegging van het ontwerp van het plan reeds één 

van de onder b vermelde recreatieve functies aanwezig is; 
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2. het gronden betreft van een voormalig agrarisch bouwvlak met 

bedrijfsgebouwen; 

b. de recreatieve verblijfsdoeleinden mogen uitsluitend bestaan 

uit recreatiewoningen, recreatieappartementen, bed & 

breakfast, groepsaccommodaties, trekkershutten tot een maximum van 3 en 

een kleinschalig kampeerterrein; 

c. de oppervlakte van de recreatieve verblijfsdoeleinden zijn met een maximale 

oppervlakte van 750 m² van bij voorkeur bestaande karakteristieke gebouwen 

toegelaten, inclusief maximaal 50 m² bebouwing voor kleinschalige 

horecavoorzieningen; 

d. recreatiewoningen, -appartementen en groepsaccommodaties zijn uitsluitend 

toegelaten in het kader van een bedrijfsmatige exploitatie ten behoeve van recreatieve 

doeleinden; 

e. kleinschalige toegestane nieuwbouw moet qua hoogte en maatvoering aansluiten bij 

de bestaande karakteristieken; de overige niet-karakteristieke bedrijfsgebouwen 

moeten worden gesloopt; 

f. de initiatiefnemer dient een door het bevoegd gezag goed te keuren bedrijfs- en 

inrichtingsplan te overleggen; de wijzigingen op het perceel dienen op landschappelijk 

verantwoorde wijze te worden ingepast; 

g. er is geen sprake van een aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 

h. er moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals 

deze hiervoor is opgenomen in de op het moment van toepassen van deze 

wijzigingsbevoegdheid geldende 'Beleidsregels parkeernormen Bronckhorst'; 

i. de belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet 

onevenredig worden geschaad. 

22.7.2 Wijziging in bestemming 'Maatschappelijk' (Dorpsstraat 4 Wichmond)      

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Wonen' op het perceel Dorpsstraat 4 te 

Wichmond wijzigen in de bestemming 'Maatschappelijk' teneinde maatschappelijke 

doeleinden te kunnen toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. de maatschappelijk doeleinden mogen uitsluitend worden gerealiseerd binnen de 

bestaande gebouwen; 

b. er is geen sprake van een aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 

c. de belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet 

onevenredig worden geschaad; 
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d. er moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals 

deze hiervoor is opgenomen in de op het moment van toepassen van deze 

afwijkingsbevoegdheid geldende 'Beleidsregels parkeernormen Bronckhorst'; 

e. de regels van Artikel 12 Maatschappelijk zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 33 Waarde - Archeologische verwachting 3      

33.1 Bestemmingsomschrijving      

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de 

bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem. 

33.2 Bouwregels      

33.2.1 Algemeen      

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels: 

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk 

groter dan 5.000 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de 

archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in 

voldoende mate is vastgesteld; 

b. indien uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan 

het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de 

omgevingsvergunning: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks 

de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen 

van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn 

gericht; of 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Programma van Eisen; of 

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring 

te laten begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door 

het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen; en/of 

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 

verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische 

waarden is omgegaan; 

c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de 

gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld; het onder b 

bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

33.2.2 Advies archeoloog      

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 33.2.1 sub a, winnen zij 

advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de 
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omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 

archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. 

33.2.3 Uitzondering bouwregels      

Het bepaalde onder 33.2.1 sub a geldt niet indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of 

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

oppervlakte met maximaal 5.000 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt 

benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of 

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud 

van bestaande funderingen. 

33.3 Nadere eisen      

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en 

de afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit 

archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige 

archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de 

archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden. 

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

van werkzaamheden      

33.4.1 Vergunningplicht      

Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden 

uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m; 

b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m onder het maaiveld over een oppervlakte van 

meer dan 5.000 m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, 

egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of 

dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage en/of 

oppervlakteverhardingen; 

c. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande 

funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist; 

d. het verlagen van het waterpeil; 

e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 

f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem; 
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g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 

h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

33.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht      

Het in 33.4.1 opgenomen verbod geldt niet: 

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, 

met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande 

bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen; 

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik; 

c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een 

bestaande fundering van een bestaand bouwwerk; 

d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht 

worden van het plan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend; 

e. ingeval op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige 

bepalingen van de Erfgoedwet van toepassing zijn; 

f. indien is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn, 

hetgeen moet blijken uit een rapport van archeologisch onderzoek, danwel andere 

beschikbare informatie. 

33.4.3 Beoordelingscriteria      

Ten aanzien van de onder 33.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende 

beoordelingscriteria: 

a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 

onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager 

bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen; in het rapport 

moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking 

heeft in voldoende mate zijn vastgesteld; indien het rapport daartoe aanleiding geeft, 

dient op advies van de erkend archeoloog zonodig een opgraving plaats te vinden; 

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van het 

terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. 

33.4.4 Voorwaarden aan omgevingsvergunning      

a. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kan 

voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks 

de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem 
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kunnen worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende 

bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Programma van Eisen; of 

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten 

begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het 

bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen; en/of 

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 

verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische 

waarden is omgegaan; 

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 

bedoeld in 33.4.1 wint deze advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de 

vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk 

wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke 

voorwaarden dienen te worden gesteld. 

33.5 Wijzigingsbevoegdheid      

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door: 

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' geheel of gedeeltelijk 

te laten vervallen, indien op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, 

dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan 

wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is; 

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' te wijzigen in 'Waarde - 

Archeologie' indien uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse 

behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn. 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.BP01048-VG02/pt_NL.IMRO.1876.BP01048-VG02.xml#NL.IMRO.PT.s969
javascript:void(0);
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.BP01048-VG02/pt_NL.IMRO.1876.BP01048-VG02.xml#NL.IMRO.PT.s961
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.BP01048-VG02/pt_NL.IMRO.1876.BP01048-VG02.xml#NL.IMRO.PT.s961
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.BP01048-VG02/pt_NL.IMRO.1876.BP01048-VG02.xml#NL.IMRO.PT.s922
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.BP01048-VG02/pt_NL.IMRO.1876.BP01048-VG02.xml#NL.IMRO.PT.s922

