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Hoofdstuk 1  Inleidende regels  

 

Artikel 1  Begrippen  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1.1  Plan 

Het bestemmingsplan 'Asten, Markt 11-13 (De Wit), 2011' van de gemeente 'Asten'. 

 

1.2  Bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0743.BP00334-VS01 
met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

 

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 

Grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

  

1.5  Aan huis gebonden bedrijf 

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, waarvan 
de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn, dat de activiteit ter plaatse, in de woning en/of daarbij 
behorende bijgebouwen kan worden uitgeoefend en de desbetreffende bedrijvigheid een ruimtelijke 
uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie. Onder een aan huis gebonden bedrijf 
worden hier eveneens begrepen consument verzorgende activiteiten (in bijlage 1 is een overzicht van 
aan huis gebonden bedrijven opgenomen).  

 

1.6  Aan huis gebonden beroep 

Een dienstverlenend beroep op artistiek of academisch/HBO niveau, dat op kleine schaal in een 
woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 
overwegende mate haar functie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke 
uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie. Hieronder wordt verstaan het beroep 
of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch of daarmee gelijk te tellen gebied (in bijlage 1 is een overzicht van aan 
huis gebonden beroepen opgenomen).  
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1.7  Bebouwing 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

1.8  Bedrijf 

Een vorm van een organisatie van mensen en middelen met als doel het vervaardigen, bewerken, 
herstellen of installeren van producten of het velenen van diensten aan andere organisaties of 
particulieren.  

 

1.9  Bedrijfsvloeroppervlak 

De totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten. 

 

1.10  Begane grond 

De eerste bouwlaag boven het peil. 

 

1.11  Bestemmingsgrens 

De grens van een bestemmingsvlak. 

  

1.12  Bestemmingsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 

1.13  Bijgebouw 

Aan- en uitbouw dan wel vrijstaand gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
het zelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

 

1.14  Bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats. 

 

1.15  Bouwgrens 

De grens van een bouwvlak. 
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1.16  Bouwlaag 

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grondlaag en met 
uitsluiting van onderbouw/kelder en zolder.  

ter verduidelijking: bij bepaling van één bouwlaag gelden de bepalingen zoals die zijn opgenomen in 
het bouwbesluit en de bouwverordening.  

 

1.17  Bouwperceel 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten. 

 

1.18  Bouwperceelsgrens 

De grens van een bouwperceel. 

 

1.19  Bouwvlak 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de 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  (eet)café 

een horecabedrijf, waarin alcoholvrije en alcoholhoudende dranken wroden verstrekt voor gebruik ter 
plaatse al of niet in combinatie met het bereiden en verstrekken van maaltijden. De nadruk ligt echter 
op het verstrekken van drank.  

 

1.22  Detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop/huur aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten verkoop/verhuur, het 
verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen/huren voor 
gebruik, verbruik of aanwending, anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

ter verduidelijking: dienstverlening door een horeca- en prostitutiebedrijf worden hieronder niet 
begrepen. 
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1.23  Dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenend e instelling 

Bedrijf of instelling voor het bedrijfsmatig verrichten van economische en maatschappelijke diensten 
aan derden, waaronder zijn begrepen een kapperszaak, schoonheidsinstituut, centrum voor 
fysiotherapie of een fitnesscentrum, fotostudio, uitzendbureau, bank, stomerij, wasserette, apotheek, 
reisbureau en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf of inrichting, evenwel met uitzondering 
van een garagebedrijf en een horecabedrijf. Dienstverlening door een horecabedrijf of een sekswinkel 
wordt hieronder niet begrepen.  

ter verduidelijking: bij de toetsing van deze regels wordt als volgt geoordeeld; een dienstverlenend 
bedrijf dient te passen in een woonwijk (geen baliefunctie) en naar de omgeving gezien ondergeschikt 
aan de woonfunctie te zijn.  

 

1.24  Gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

 

1.25  Gevellijn 

De als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd. 

 

1.26  Hoofdgebouw 

Gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, 
gelet op die bestemming het belangrijkst is.  

ter verduidelijking; een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen als 
belangrijkste gebouw valt aan te merken.  

 

1.27  Horecabedrijf 

Een bedrijf of instelling, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt en/of waarin zaalaccommodatie wordt 
geëxploiteerd.  

ter verduidelijking: onder exploitatie van zaalaccommodatie wordt verstaan: het bieden van ruimte en 
voorzieningen voor congressen/beurzen, feesten, vlooien-/rommelmarkten en dergelijke, zulks met 
uitsluiting van detailhandel en/of van "vliegende" winkels, ingericht voor tijdelijke verkoop.  

 

Horeca, categorie 1: 

een horecabedrijf, dat qua exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen en waar naast 
overwegend niet ter plaatse bereide kleinere etenswaren en in hoofdzaak alcoholvrije drank worden 
verstrekt.  

 

Horeca, categorie 2: 

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van maaltijden of 
etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden. Daaronder worden begrepen: 
cafetaria/snackbar, fastfood en broodjeszakenlunchroom, konditorei, ijssalon/ijswinkel koffie en/of 
theeschenkerij, afhaalcentrum, eetwinkels, restaurant. 
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Horeca, categorie 3: 

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van (alcoholische) 
dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter 
plaatse genuttigd plegen te worden, alsmede (in sommige gevallen) de gelegenheid biedt tot dansen. 

Daaronder worden begrepen: café, bar, grand-café, bruincafé, eetcafé, danscafé, pubs, juice- en 
healthbar. 

 

1.28  Kantoor 

Een ruimte, of bij elkaar horende ruimten, bedoeld om voornamelijk te worden gebruikt voor 
administratieve werkzaamheden.  

ter verduidelijking: kantoren kunnen worden onderscheiden in kantoren met en zonder een 
baliefunctie.  

 

1.29  Maatschappelijke doeleinden 

Doeleinden ten behoeve van educatieve, sociale, religieuze, culturele, sportieve, recreatieve, 
verzorgende en overheidsfuncties.  

  

1.30  Meergezinswoningen/gestapelde woningen 

Een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 
omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.  

 

1.31  Ondergronds bouwen 

Het beneden de aardoppervlakte, onder peil, realiseren van een bouwwerk.  

 

1.32  Overkapping 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een 
gesloten dak, waaronder begrepen een carport. 

 

1.33  Peil 
� Voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst; de hoogte van de kruin van 

de weg ter plaatse van de hoofdtoegang. 
� In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld. 

ter verduidelijking: bij de realisatie van een gebouw is het peil door de gemeente uitgezet waarbij 
uitgegaan is van een afschot van 1,5 cm per meter gemeten vanaf de weg tot de hoofdtoegang 
(richtlijn).  
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1.34  Prostitutie 

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 

 

1.35  Seksinrichting 

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een 
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

 

1.36  Supermarkt 

Een zelfbedieningszaak in goederen met hoofdzakelijk een grote verscheidenheid aan levens- en 
genotsmiddelen.  

 

1.37  Verdiepingen 

De bouwlagen van een gebouw gelegen boven de begane grondlaag. 

 

1.38  Verkoop vloeroppervlakte/bedrijfsvloeroppervl ak 

Het vloeroppervlak van ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor een winkel en/of 
bedrijfsactiviteiten. 

 

1.39  Voorgevel 

Een gevel die grenst aan de straat met het adres en huisnummer van de gebruiksfunctie.  

 

1.40  Voorzieningen van algemeen nut 

Voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer. 

 

1.41  Woning/wooneenheid 

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, 
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.  

 

1.42  Wro 

Wet ruimtelijke ordening. 
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Artikel 2  Wijze van meten  

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1  de lengte en/of breedte en/of diepte van een b ouwwerk 

tussen de buitenzijde vn de gevels, draagconstructies of het hart van de scheidsmuren, met dien 
verstande dat wanneer de (zij)gevels niet evenwijdig lopen of verspringen, het gemiddelde wordt 
genomen van de kleinste en de grootste lengte, breedte en/of diepte. 

 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.  

 

2.3  de goothoogte van een gebouw 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen zoals dakkapellen 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.  

 

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk.  

 

2.5  de oppervlakte van een hellingbaan 

tussen de buitenwerkse zijden van de keermuren verticaal geprojecteerd op het gemiddelde niveau 
van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.  

 

2.6  de oppervlakte van ondergrondse bouwwerken 

tussen de uitwendige scheidingsconstructie en/of het hart van de scheidingsmuren verticaal 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk.  

 

2.7  de oppervlakte van overkappingen/carports 

het dakvlak neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwterrein.  
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2.8  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. 

ter verduidelijking: loggia's en andere inwendige constructies worden hierin meegerekend.  

 

2.9  de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 

de kortste afstand van de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat bouwperceel 
voorkomend bouwterrein. 

 

2.10  bebouwingspercentage 

het door bouwwerken bebouwde oppervlak, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het 
bouwperceel, voor zover gelegen is binnen de bestemming of een in de regels nader aan te duiden 
gedeelte van die bestemming.  

 

2.11  bedrijfsvloeroppervlakte 

binnenwerks op de vloer van ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. 

 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken, aanduiding 
"bijgebouwen" of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, 
kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, lichtkoepels, gevel- en kroonlijsten en 
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- en/of bestemmingsgrens met niet 
meer dan 0,50 meter wordt overschreden.  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels  

 

Artikel 3  Centrum  

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen op de verdieping, met dien verstande dat er maximaal 24 woningen zijn toegestaan;  
b. detailhandel, uitsluitend op de begane grond met dien verstande dat een supermarkt niet is 

toegestaan; 
c. horeca tot en met categorie 3, uitsluitend op de begane grond;  
d. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond; 
e. kantoren, uitsluitend op de begane grond; 
f. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond; 
g. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en 

infiltratievoorzieningen.  

met de daarbij horende: 

h. wegen en paden; 
i. groenvoorzieningen; 
j. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat op maaiveldniveau minimaal 22 parkeerplaatsen 

en in een ondergrondse parkeergarage minimaal 24 parkeerplaatsen gerealiseerd dienen te 
worden. 

 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd. 
c. Er zijn binnen het bouwvlak maximaal 24 woningen toegestaan;  
d. De goot- en bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan is 

aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte", met dien verstande 
dat de goothoogte ter plaatse van de aanduiding "gevellijn" niet meer mag bedragen dan 11,5 
meter; 

e. De voorgevel mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "gevellijn". 

 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn niet meer mag 
bedragen dan 1 meter. 

b. De bouwhoogte van een vluchttrap mag niet meer bedragen dan de maximale goothoogte van de 
aangrenzende gevel van het gebouw. 

c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 
meter. 

 



      14  

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving; 
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
d. ter waarborging van de sociale veiligheid; 
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor: 

a. seksinrichtingen; 
b. prostitutie; 
c. kamerverhuur; 
d. aan huis gebonden beroep;  
e. aan huis gebonden bedrijf;  
f. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 

goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

g. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens 
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond; 

h. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (inclusief LPG); 
i. supermarkt. 

 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Aan huis gebonden beroep en bedrijf 

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4 
sub d en e voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep en bedrijf, met dien verstande dat: 

a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft; 
b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en 

geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent 
onder meer dat: 

I. geen omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de 
werking van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer (Stb. 1993, 50) valt, tenzij het 
desbetreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is; 

II. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn; 
III. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in 

het hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is; 
IV. voor de uitoefening van een beroep en bedrijf dient aansluiting te worden gezocht met het 

bepaalde in bijlage 1 van deze regels; 
c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die leiden tot een nadelige beïnvloeding 

van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een toename van de parkeerbehoefte of 
een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten; 

d. parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden; 
e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met 

bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw; 
f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende 

bijgebouwen ten behoeve van een beroep en/of bedrijf aan huis in gebruik mag zijn, zulks met 
een absoluut maximum van 50 m². 

 



  15        

Artikel 4  Waarde - Archeologie  

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de 
grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden. 

 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Omgevingsvergunning 

a. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, die betrekking 
heeft op de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden, legt een rapport over waarin de 
archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in 
voldoende mate is vastgesteld. 

b. Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar zijn oordeel uit het rapport als bedoeld 
onder a genoegzaam blijkt dat: 
1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
2. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt 

door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden 
voorschriften. 

 

4.2.2  Voorschriften omgevingsvergunning voor het bouwen 

a. In de situatie als bedoeld in 4.2.1 onder b.2, kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften 
aan de omgevingsvergunning verbinden: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de 

bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen uitvoeren van opgravingen; 
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, 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. 

b. Indien het bepaalde onder a.3 van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning 
voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de 
uitvoering van de bouwwerkzaamheden.  

 

4.2.3  Uitzonderingen 

Het bepaalde in 4.2.1 en 4.2.2 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op: 

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet 
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b. een bouwwerk met een bruto oppervlakte van ten hoogste 250 m²; 
c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm onder maaiveld en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst; 
d. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte tot 

3 m.  
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4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een  werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.3.1  Verbodsbepaling 

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden op of in de tot 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden, de volgende 
werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren: 

a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van 
gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplanting 
waarbij de stobben worden verwijderd; 

c. het ophogen en egaliseren van gronden; 
d. het verlagen van het waterpeil; 
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem; 
f. het graven, verbreden en verdiepen van sloten, vijvers, zwembaden en andere wateren; 
g. het omzetten van gras- of akkerland in teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe gerekend 

worden boomteelt en graszodenteelt; 
h. het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling; 
i. het aanbrengen van ondergrondse transport- energie-, of telecommunicatieleidingen en de 

daarmee verbandhoudende constructies, installaties of apparatuur, waarbij de breedte van de 
grondwerken meer dan 50 cm bedragen; 

j. het slopen van gebouwen en het verwijderen van funderingen, waarbij grondroering plaatsvindt; 
k. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter-, of rijwielpaden of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen.  

 

4.3.2  Uitzonderingen 

Het bepaalde als bedoeld in 4.3.1 is niet van toepassing indien de werkzaamheden of werken:  

a. maximaal 0,4 m diep reiken ten opzichte van het maaiveld, tenzij het werkzaamheden betreffen, 
genoemd onder 4.3.1, sub b, of sub g of sub h; 

b. een verstoringsoppervlakte hebben van ten hoogste 250 m²; 
c. ten dienste van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter 

zake deskundige; 
d. het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud- en vervangingswerkzaamheden 

van bestaande riolen, kabels en leidingen, bestratingen en beplantingen; 
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 
f. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning, 

aanlegvergunning, kapvergunning of een ontgrondingvergunning. 

 

4.3.3  Rapport en toelaatbaarheid 

a. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden als bedoeld in 
4.3.1, die betrekking heeft op de voor ‘Waarde - Archeologie’ aangewezen gronden, legt een 
rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal 
worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.  

b. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld onder a, winnen burgemeester en 
wethouders advies in van een door hen aan te wijzen ter zake deskundige.  

c. Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar zijn oordeel uit het rapport als bedoeld 
onder a genoegzaam blijkt dat: 
1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
2. schade door werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan 

worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden 
voorschriften.  
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4.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen de begrenzing van de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen 
gronden geheel of gedeeltelijk laten vervallen, indien: 

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 
aanwezig zijn of dat deze zich op een andere plaats bevinden; 

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden 
voorziet.  
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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 bouwregels  

6.1  Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen 

6.1.1  Ondergrondse werken 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden gelden, 
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 

 

6.1.2  Ondergrondse bouwwerken 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen 
afwijkingen, de volgende regels: 

a. Ondergrondse bouwwerken zijn toegestaan. 
b. Het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane 

oppervlak aan bouwwerken boven peil. 
c. De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 meter onder 

peil. 
d. Bij het berekenen van de blijkens de digitale verbeelding of deze regels geldende 

bebouwingspercentages, of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de 
oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen. 

 

6.1.3  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1.2 sub c 
voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 
10 meter onder peil onder de voorwaarden dat: 

� de waterhuishouding niet wordt verstoord; 
� geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. 

 

6.2  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, 
als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en 
kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels  

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 
–intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

c. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 
vergroot tot maximaal 10 meter; 

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, 
en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, 
ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 meter. 
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Artikel 8  Algemene wijzigingsregels  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband 
met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 
3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; 

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting 
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 
–intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 
meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; 

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt 
naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de 
ter inzage legging van het ontwerpplan worden gewijzigd. 
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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, 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 het eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met 
maximaal 10%; 

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.  

 

9.2  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 het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten; 

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.  
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Artikel 10  Slotregel  

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Asten, Markt 11-13 (De Wit), 
2011'  

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 

     

……………………… 

     

     

 De voorzitter,  De griffier,  

 ……….  ………  

     

 

 

 

 



     

Aan huis gebonden beroep en bedrijf  
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