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Regels

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Asten, Landgoed Hazeldonk 2019' met identificatienummer 

NL.IMRO.0743.BP02019002-VO01 van de gemeente Asten;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

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

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aangebouwd bijgebouw

een uitbreiding van het hoofdgebouw, die wat afmetingen betreft ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw en in functioneel opzicht geen deel uitmaakt van het hoofdgebouw zoals 

garages, hobbyruimten, schuurtjes, huishoudelijke berg- en werkruimten en tuinhuisjes;

1.6  aan huis verbonden beroep

de uitoefening van een beroep aan huis op administratief, juridisch, medisch, 

therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen terrein, waarbij er 

geen sprake is van een verkeersaantrekkende werking en de woning in overwegende mate 

de woonfunctie behoudt; kappers, schoonheidsspecialisten vallen vanwege de 

verkeersaantrekkende werking niet onder het begrip aan huis verbonden beroep;

1.7  archeologisch deskundige

professioneel archeoloog die voldoet aan de kwalificaties van de geldende Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie;

1.8  archeologisch onderzoek

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.9  archeologische waarden

oudheidkundige waarden, in de vorm van archeologische relicten in hun oorspronkelijke 

context. Zowel grote complexen / structuren zoals nederzettingsterreinen, als afzonderlijke 

vondsten kunnen met deze term worden aangeduid;
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1.10  bebouwing

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

1.11  bestaande bebouwing

bebouwing, zoals die bestaat, of rechtens mag bestaan, op het tijdstip van 

terinzagelegging van het ontwerpplan;

1.12  bestaand gebruik

het gebruik van grond en opstallen, zoals dat bestaat op het tijdstip dat het plan of 

planonderdeel rechtskracht heeft gekregen;

1.13  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.14  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15  bijgebouw

een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, dat zich 

daarvan door zijn constructie of geringere afmetingen visueel onderscheidt;

1.16  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk;

1.17  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.18  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;

1.19  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.20  bouwvlak

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

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.21  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden;
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1.22  cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is 

ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van 

dat bouwwerk of dat gebied, zoals dat onder meer tot uitrdukking komt in de beplanting, 

het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur;

1.23  extensief recreatief medegebruik

die vormen van natuurvriendelijke recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en 

landschapsbeleving, zoals wandelen en fietsen en daarbij behorende openbaar 

toegankelijke voorzieningen;

1.24  gebouw

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

wanden omsloten ruimte vormt;

1.25  hoofdgebouw

gebouw, of een 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;

1.26  overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden. 

1.27  peil

voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang onmiddelijk aan de weg grenst: de hoogte 

van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

1.28  teeltondersteunende voorziening

voorzieningen in, op of boven de grond, die door agrarische bedrijven met plantaardige 

teelten alsmede in volkstuinen worden gebruikt om de productie onder meer gecontroleerde 

omstandigheden te laten plaatsvinden.

Te onderscheiden zijn de volgende categorieën:

a. laag/ tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een hoogte van maximaal 1,5 m, 

uitsluitend toegestaan zolang de teelt het vereist met een maximum van 6 maanden, 

bijvoorbeeld insectengaas, afdekfolies, lage tunnels;

b. hoog/ tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een hoogte van minimaal 1,5 m, 

uitsluitend toegestaan zolang de teelt het vereist met een maximum van 6 maanden, 

bijvoorbeeld menstoegankelijke wandelkappen, schaduwhallen en hagelnetten;

c. permanent: teeltondersteunende voorzieningen met een permanent karakter, 

bijvoorbeeld containervelden, stellingenteelt (bakken in stellingen, regenkappen) en 

teeltondersteunende kassen (met inbegrip van tunnel of boogkassen).
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1.29  waterhuishoudkundige doeleinden

doeleinden die het waterhuishoudingsbelang dienen, zoals watergangen, waterstaatkundige 

kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een 

watergang e.d.

1.30  waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, 

waterberging, hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit zoals sluizen, duikers, stuwen, 

infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc.

1.31  woning

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één 

huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van 

het op het bouwperceel voorkomende bouwwerk.

2.2  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.3  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;

2.4  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.6  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.

2.7  de hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Natuur - Landgoed

3.1  Bestemmingsomschrijving

3.1.1  Algemene bestemmingsomschrjving

De voor 'Natuur - Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke en natuurwaarden van het 

landgoed;

b. behoud, herstel en ontwikkeling van bestaande biotopen;

c. behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden;

d. behoud van de natuurlijke hydrologische situatie;

e. extensief recreatief medegebruik;

f. uitsluitend agarisch grondgebruik in de vorm van akkerbouw ter plaatse van de 

aanduiding 'agrarisch';

g. maximaal 3 vrijstaande woningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';

h. ter plaatse van de aanduiding 'bos' uitsluitend behoud, herstel en ontwikkeling van het 

bestaande bosgebied. 

met daarbij behorend:

i. ondergeschikte verharde en onverharde paden en wegen;

j. parkeervoorzieningen conform de geldende parkeernota;

k. groenvoorzieningen;

l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, mede conform het geldende GRP;

m. doeleinden van openbaar nut;

een en ander met bijbehorende voorzieningen en bouwwerken.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bebouwing

Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste 

van de bestemming, met dien verstande dat:

a. het oprichten van sleufsilo's niet is toegestaan;

b. het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen niet is toegestaan;

c. ten behoeve van het (extensief) recreatief medegebruik is uitsluitend het oprichten van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van banken, picknicktafels e.d. is 

toegestaan;

d. het oprichten van paardenbakken niet is toegestaan.

3.2.2  Gebouwen

Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van woningen met bijbehorende 

bouwwerken, waarbij aan het volgende dient te worden voldaan:

a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak ter plaatse van de 

aanduiding 'wonen';
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b. de goothoogte en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum goothoogte(m), maximum bouwhoogte(m)' is aangeven;

c. de inhoud van woningen inclusief aangebouwde bijgebouwen mag niet meer bedragen 

dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)' is aangegeven;

d. de gezamelijke oppervlakte van de bij de woningen behorende vrijstaande bijgebouwen 

mag niet meer bedragen dan 150 m2 per woning;

e. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;

f. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5,5 m.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

maatvoeringseisen:

a. uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze 

bestemming met een maximale bebouwingshoogte van 2 m, met dien verstande dat 

bouwwerken ten behoeve van informatievoorzieningen en entreevoorzieningen zijn 

toegestaan tot een hoogte van 3 m;

b. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de bouwhoogte van erf- en 

perceelsafscheidingen voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedragen en achter de 

voorgevelrooilijn maximaal 2 m.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

In ieder geval geldt als strijdig met de bestemming gebruik en/of laten gebruiken van 

gronden en of opstallen voor :

a. het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en het 

opslaan en be- of verwerken van producten;

b. detailhandel ander dan bedoeld in 3.3.2;

c. buitenopslag;

d. het aanbrengen/plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen;

e. het plaatsen van kampeermiddelen;

f. het verwijderen of veranderen van de conform het Landschapsplan Landgoed Hazeldonk 

aanlegde inrichting van het landgoed.

g. ter plaatse van de aanduiding 'wonen':

1. gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke 

woonruimte, met uitzondering van afhankelijke woonruimte ten behoeve van 

mantelzorg;

2. kamerverhuur ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten.

3. voor beroep en bedrijf, behoudens de uitoefening van een aan huis verbonden 

beroep als bedoeld onder 3.3.2.

3.3.2  Aan huis verbonden beroep

De uitoefening van een aan huis verbonden beroep als bedoeld in 3.3.1 is toegestaan als 

ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing 

zijn:

a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke 
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vloeroppervlakte van de woonbebouwing tot een maximum van 80 m2;

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 

verkeer;

c. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;

d. detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met het 

aan huis verbonden beroep;

e. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;

f. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden

3.4.1  Omgevingsvergunningplicht

 Het is verboden op de in 3.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke 

vergunning van het bevoegd gezag de volgende omgevingsvergunningplichtige werken en 

werkzaamheden uit te (doen) voeren:

a. het wijzigen van de perceelsindeling zoals die door sloten, greppels en 

beplantingselementen is aangegeven;

b. het graven en dempen van waterpartijen en watergangen;

c. het afgraven, ophogen en egaliseren van de bodem 

d. het diepwoelen en diepploegen van de grond;

e. het beplanten van gronden met houtgewas in het kader van de agrarische wisselteelt 

(teelt van maximaal 5 jaar);

f. het aanbrengen van ondergrondse leidingen.  

3.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 3.4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan 

aanlegvergunning of omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden is verleend;

b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan legaal in uitvoering 

waren;

c. welke betreffen het normale onderhoud en/of plaatsvinden in het kader van bosbouw/ 

bosbeheer, landschapsbeheer dan wel voor zover het leidingen betreft, het normale 

onderhoud en beheer van leidingen;

d. welke de gronden betreffen gelegen ter plaatse van de aanduiding 'wonen'.

e. werkzaamheden in het kader van de aanleg en instandhouding van het landgoed 

conform de als bijlage opgenomen Landschapsplan Landgoed Hazeldonk. 

3.4.3  Toetsing

De in 3.4.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien de openheid en het  

cultuurhistorische karakter en de natuur- en landschapswaarden van het landgoed niet 

onevenredig worden aangetast.
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Artikel 4  Leiding - Riool

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Riool aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een 

afvalwaterleiding, een en ander met bijbehorende voorzieningen.

4.2  Bouwregels

Op de in 4.1 bedoelde gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken ten dienste van de 

leiding, zoals meet- en regelkasten, afsluiterputten en dergelijke.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 teneinde 

het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende andere 

bestemming(en) toe te staan, mits hierbij uit hoofde van de bescherming van de leiding 

geen bezwaar bestaat. Dienaangaande wordt voor de verlening van de omgevingsvergunning 

voor het bouwen door bevoegd gezag een advies ingewonnen bij de leidingbeheerder. 

Voorts zijn de regels van de andere op deze gronden liggende bestemming(en) van 

toepassing.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden

4.4.1  Verbod

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken en werkzaamheden uit te (doen) voeren:

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;

b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;

c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen;

d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;

e. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

f. het vellen of rooien van houtgewas.  

4.4.2  Uitzonderingen

Het onder 4.4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden is verleend;

b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren 

op grond van voorgaand bestemmingsplan;

c. welke betreffen het normale onderhoud van de leiding.
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4.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

De in 4.4.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien door de genoemde werken 

en werkzaamheden geen veiligheidsrisico's ontstaan en de betreffende leiding niet wordt 

aangetast. Dienaangaande vraagt bevoegd gezag advies van de leidingbeheerder.  
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 2

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op 

of in deze gronden aanwezige en/of te verwachten archeologische monumenten. Deze 

bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende 

enkelvoudige bestemmingen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Verbod

Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Waarde - Archeologie - 2' (mede) 

bestemde gronden.

5.2.2  Uitzonderingen

a. Het onder 5.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op:

1. vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid 

en/of alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe 

kelders en/of parkeergarages, of gebouwen die tot maximaal 2,5 m uit de 

bestaande fundering worden opgericht;

2. een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;

3. een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 250 m2 of dat minder diep 

reikt dan 0,4 m beneden maaiveld;

4. bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek, met een maximale 

bouwhoogte van 3 m;

5. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er 

geen behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.

b. Bevoegd gezag is ingeval van verlening van een omgevingsvergunning bevoegd een 

daartoe aangewezen partij toestemming te verlenen om archeologische waarnemingen 

te doen ten tijde van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk.

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de 

situering van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit 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.

5.4  Afwijken van de bouwregels

Bevoegd gezag is bij omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van het bepaalde in 5.2.1 

voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen 

indien en voor zover:

a. de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvan de oppervlakte groter is dan 
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250 m2 en de diepte van de bodemingrepen meer bedraagt dan 0,4 m beneden 

maaiveld en een en ander op basis van archeologisch onderzoek ofwel is aangetoond 

dat er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad, 

dan wel schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan 

worden beperkt door aan de omgevingsvergunning te verbinden regels;

b. bij het afwijken als bedoeld onder a. kan bevoegd gezag de volgende regels verbinden:

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

waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals het al of niet bouwen van 

(parkeer)kelders, alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of 

andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. verplichting tot het doen van opgravingen;

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

een archelogische deskundige;

4. richtlijnen geven omtrent de wijze waarop wordt omgegaan met (toevals)vondsten 

die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

5.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden

5.5.1  Omgevingsvergunningplicht

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te 

voeren of te laten uitvoeren over een oppervlakte groter dan 250 m2 en dieper dan 0,4 m 

beneden maaiveld:

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe ook wordt gerekend het woelen, mengen, 

diepploegen en ontginnen;

b. het verlagen of afgraven, het ophogen en het egaliseren van gronden;

c. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het 

aanleggen van drainage en het verlagen van het waterpeil;

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd;

e. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe 

gerekend worden boomteelt en graszodenteelt;

f. het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling;

g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;

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

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur waarvan de breedte 

van de grondwerken meer dan 0,5 m bedraagt;

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

j. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de 

bodem;

k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen.

5.5.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het verbod als bedoeld in 5.5.1 is niet van toepassing indien de werken of werkzaamheden:

a. een oppervlakte hebben die kleiner is dan 250 m2, tenzij het werken betreft genoemd 
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in 5.5.1 onder e. en f.;

b. op basis van archeologisch onderzoek aantonen dat geen archeologische waarden 

aanwezig zijn dan wel de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen 

worden aangetast;

c. betrekking hebben op normaal onderhoud en agrarisch bodemgebruik;

d. betrekking hebben op onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen 

en bijbehorende werken zoals gemalen, bestratingen en beplantingen binnen 

bestaande tracés van kabels en leidingen;

e. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;

f. archeologisch onderzoek betreffen;

g. worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende (omgevings)vergunning.

5.5.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

De in 5.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de 

archeologische waarde(n) op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn:

a. aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het 

terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van bevoegd 

gezag in voldoende mate is zeker gesteld of geen archeologische waarden aanwezig 

zijn, tenzij naar haar oordeel de archeologische waarde in andere informatie voldoende 

is zeker gesteld;

b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

d. de verplichting tot het doen van opgravingen;

e. de verplichting tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek, of de verplichting 

de activiteit die leidt tot bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch 

deskundige;

f. de verplichting om aan te geven hoe wordt omgegaan met (toevals)vondsten die gedaan 

worden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

5.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke 

ordening het plan te wijzigen door:

a. de bestemmingsaanduiding Waarde - Archeologie 2 geheel of gedeeltelijk te 

verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel niet 

behoudenswaardig zijn;

b. het bestemmingsvlak naar ligging wordt verschoven, dan wel naar omvang wordt 

vergroot of verkleind, of wordt verwijderd voor zover de middels archeologisch 

onderzoek geconstateerde archeologische waarde daartoe aanleiding geeft;

c. de oppervlaktes en/of dieptes van de bodemingreep zoals opgenomen in deze regels te 

veranderen en/of desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op 

basis van nader verkregen archeologische kennis noodzakelijk en/of mogelijk is.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 3

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op 

of in deze gronden aanwezige en/of te verwachten archeologische monumenten. Deze 

bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende 

enkelvoudige bestemmingen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Verbod

Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Waarde - Archeologie 3' (mede) 

bestemde gronden.

6.2.2  Uitzonderingen

a. Het onder 6.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op:

1. vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid 

en/of alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe 

kelders en/of parkeergarages, of gebouwen die tot maximaal 2,5 m uit de 

bestaande fundering worden opgericht;

2. een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;

3. een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2500 m2 of dat minder diep 

reikt dan 0,4 m beneden maaiveld;

4. bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek, met een maximale 

bouwhoogte van 3 m;

5. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er 

geen behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.

b. Bevoegd gezag is ingeval van verlening van een omgevingsvergunning bevoegd een 

daartoe aangewezen partij toestemming te verlenen om archeologische waarnemingen 

te doen ten tijde van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de 

situering van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit 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.

6.4  Afwijken van de bouwregels

Bevoegd gezag is bij omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van het bepaalde in 6.2.1 

voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen 

indien en voor zover:

a. de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvan de oppervlakte groter is dan 

2500 m2 en de diepte van de bodemingrepen meer bedraagt dan 0,4 m beneden 
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maaiveld en een en ander op basis van archeologisch onderzoek ofwel is aangetoond 

dat er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad, 

dan wel schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan 

worden beperkt door aan de omgevingsvergunning te verbinden regels;

b. bij het afwijken als bedoeld onder a. kan bevoegd gezag de volgende regels verbinden:

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

waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals het al of niet bouwen van 

(parkeer)kelders, alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of 

andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. verplichting tot het doen van opgravingen;

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

een archelogische deskundige;

4. richtlijnen geven omtrent de wijze waarop wordt omgegaan met (toevals)vondsten 

die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

6.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden

6.5.1  Omgevingsvergunningplicht

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te 

voeren of te laten uitvoeren over een oppervlakte groter dan 2500 m2 en dieper dan 0,4 m 

beneden maaiveld:

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe ook wordt gerekend het woelen, mengen, 

diepploegen en ontginnen;

b. het verlagen of afgraven, het ophogen en het egaliseren van gronden;

c. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het 

aanleggen van drainage en het verlagen van het waterpeil;

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd;

e. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe 

gerekend worden boomteelt en graszodenteelt;

f. het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling;

g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;

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

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur waarvan de breedte 

van de grondwerken meer dan 0,5 m bedraagt;

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

j. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de 

bodem;

k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen.

6.5.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het verbod als bedoeld in 6.5.1 is niet van toepassing indien de werken of werkzaamheden:

a. een oppervlakte hebben die kleiner is dan 2500 m2, tenzij het werken betreft genoemd 

in 6.5.1 onder e. en f.;
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b. op basis van archeologisch onderzoek aantonen dat geen archeologische waarden 

aanwezig zijn dan wel de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen 

worden aangetast;

c. betrekking hebben op normaal onderhoud en agrarisch bodemgebruik;

d. betrekking hebben op onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen 

en bijbehorende werken zoals gemalen, bestratingen en beplantingen binnen 

bestaande tracés van kabels en leidingen;

e. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;

f. archeologisch onderzoek betreffen;

g. worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende (omgevings)vergunning.

6.5.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

De in 6.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de 

archeologische waarde(n) op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn:

a. aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het 

terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van bevoegd 

gezag in voldoende mate is zeker gesteld of geen archeologische waarden aanwezig 

zijn, tenzij naar haar oordeel de archeologische waarde in andere informatie voldoende 

is zeker gesteld;

b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

d. de verplichting tot het doen van opgravingen;

e. de verplichting tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek, of de verplichting 

de activiteit die leidt tot bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch 

deskundige;

f. de verplichting om aan te geven hoe wordt omgegaan met (toevals)vondsten die gedaan 

worden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

6.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke 

ordening het plan te wijzigen door:

a. de bestemmingsaanduiding Waarde - Archeologie 3 geheel of gedeeltelijk te 

verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel niet 

behoudenswaardig zijn;

b. het bestemmingsvlak naar ligging wordt verschoven, dan wel naar omvang wordt 

vergroot of verkleind, of wordt verwijderd voor zover de middels archeologisch 

onderzoek geconstateerde archeologische waarde daartoe aanleiding geeft;

c. de oppervlaktes en/of dieptes van de bodemingreep zoals opgenomen in deze regels te 

veranderen en/of desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op 

basis van nader verkregen archeologische kennis noodzakelijk en/of mogelijk is.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  Ondergronds bouwen

Voor het ondergronds bouwen gelden de volgende bepalingen:

a. ondergronds bouwen (kelders) is uitsluitend toegestaan, daar waar bovengronds 

gebouwen zijn / worden gebouwd, dan wel maximaal 1 m buiten deze gebouwen;

b. in afwijking van het bepaalde onder a. is ondergronds bouwen van kadaverkoelkelders 

tevens toegestaan daar waar bovengronds geen gebouwen zijn / worden gebouwd;

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

8.2  Parkeren

Bij nieuw- of verbouw of wijziging van het gebruik dient de inrichting van de gronden zodanig 

plaats te vinden, dat wordt voldaan aan de op moment van aanvraag geldende 

gemeentelijke parkeernormen.

8.3  Riolering

8.3.1  

Bij nieuw- of verbouw of wijziging van het gebruik dient de inrichting van de gronden zodanig 

plaats te vinden, dat wordt voldaan aan de eisen uit het op moment van aanvraag geldende 

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

8.3.2  

Als er maatregelen moeten worden getroffen om de ontwikkeling hydrologisch neutraal 

plaats te kunnen laten vinden, is initiatiefnemer of aanvrager verplicht om deze maatregelen 

te realiseren en in stand te houden.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Voorwaardelijke verplichting

a. Voor zover het de gronden betreft waarvoor in Bijlage 1 Landschapsplan Landgoed 

Hazeldonk bijlage 2 een inrichtingsplan is opgenomen, wordt tot een met het plan 

strijdig gebruik in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van 

gronden en bouwwerken overeenkomstig de aan de gronden toegekende bestemming 

zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform de in 

Bijlage 1 opgenomen beplanting en terreininrichting, teneinde te komen tot een goede 

landschappelijke inpassing;

b. Voor zover het de gronden waarvoor in Bijlage 1 Landschapsplan Landgoed Hazeldonk 

een inrichtingsplan is opgenomen, mogen gronden en bouwwerken in afwijking van het 

bepaalde onder a overeenkomstig de aan de gronden toegekende bestemming worden 

gebruikt onder de voorwaarde dat binnen een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding 

van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen inrichtingsplan, 

teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  overige zone - landschapselement

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - landschapselement' zijn de gronden mede 

bestemd voor het behoud en herstel van de aanwezige landschapselementen.

10.2  overige zone - cultuurhistorisch waardevolle akkers en kampontginningen

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - cultuurhistorisch waardevolle akkers en 

kampontginningen' is ten aanzien van behoud, herstel en ontwikkeling van de 

landschappelijke waarden het beleid gericht op de bescherming van de bolle akkers en de 

landschappelijke openheid.

10.3  overige zone - landschapselement

Ter plaatse van de aanduiding overige zone - landschapselement'' zijn de gronden mede 

bestemd voor het behoud en herstel van de aanwezige landschapselementen.

10.4  wetgevingzone - beperking veehouderij

10.4.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - beperking veehouderij': 

a. is uitbreiding van, vestiging van en omschakeling naar een veehouderij niet toegestaan, 

behoudens sprake is van een grondgebonden veehouderij;

b. is toename van de bestaande bebouwing, met uitzondering van de bestaande 

bedrijfswoning(en) niet toegestaan;
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Algemene afwijking maatvoering en situering

Bevoegd gezag kan, mits niet reeds op grond van een andere bepaling 

omgevingsgvergunning voor afwijking kan worden verleend, bij omgevingsvergunning 

afwijken van de in het plan opgenomen maatvoerings- en situeringseisen ten aanzien van 

bebouwing, met dien verstande dat maximaal 10% van de in deze regels vastgelegde 

maatvoerings- en situeringseisen mag worden afgeweken, mits:

a. deze afwijking noodzakelijk is uit functioneel of architectonisch oogpunt en mits het 

landelijk karakter van het gebied niet onevenredig wordt aangetast;

b. binnen de bestemming opgenomen waarden niet onevenredig worden aangetast;

c. er dient sprake te zijn van een passende bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het 

landschap, die in ieder geval bestaat uit een zorgvuldige landschappelijke inpassing 

conform een door de gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan.

11.2  Gebouwen van openbaar nut

Bevoegd gezag kan, mits niet reeds op grond van een andere bepaling 

omgevingsgvergunning voor afwijking kan worden verleend, bij omgevingsvergunning 

afwijken van het plan voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwtjes van 

openbaar nut, zoals laadpalen, wachthuisjes, gasreduceerstations en schakelstations, 

mits de inhoud niet meer dan 50 m3 en de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt.

11.3  Aan het buitengebied gebonden bouwwerken

Bevoegd gezag kan, mits niet reeds op grond van een andere bepaling 

omgevingsgvergunning voor afwijking kan worden verleend, bij omgevingsvergunning 

afwijken van het plan teneinde aan het buitengebied gebonden bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, toe te kunnen staan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan wel 

beperkingen:

a. de bouwwerken zijn door hun aard gebonden aan een specifieke plaatsing in het 

buitengebied;

b. de bouwwerken hebben een specifiek op agrarisch gebruik, recreatie of natuur gericht 

karakter (bijvoorbeeld ooievaarsnesten, hooimijten en dergelijke);

c. de bouwwerken dienen binnen een afstand van maximaal 50 m van een 

bestemmingsvlak of aanduiding 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf', 'Recreatie' of 'Wonen' te 

worden gesitueerd;

d. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het gebied 

aanwezige waarden.

11.4  Maximale woninginhoud

Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het plan voor het realiseren van 

een grotere maximale woninginhoud in verband met zorgbehoefte, onder de voorwaarden 

dat:

a. de woninginhoud met niet meer dan 20% mag worden vergroot;

b. sprake is van een CIZ-indicatie of daarmee vergelijkbare indicatie;

c. de noodzaak vanuit een goede of doelmatige functionele, stedenbouwkundige, 
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bouwkundige of architectonische inpassing wordt aangetoond;

d. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;

e. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
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Artikel 12  Overige regels

12.1  Voorrangsregeling

12.1.1  Strijdigheid belangen

a. In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een 

dubbelbestemming, krijgt het belang van de dubbelbestemming voorrang.

b. In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een aanduiding, 

zoals opgenomen in Artikel 10, krijgt het belang van de aanduiding voorrang.

c. In het geval van strijdigheid van belangen tussen een dubbelbestemming en een 

aanduiding, zoals opgenomen in Artikel 10, geldt de meest beperkende regeling.

12.1.2  Realisatie nieuw beleid door dubbelbestemmingen

De realisatie van nieuw beleid door middel van dubbelbestemmingen hoeft niet 

gebiedsbreed (binnen de gehele dubbelbestemming) te zijn, wil de doelstelling gehaald 

worden. Als er echter afbreuk gedaan wordt aan de gegeven gebiedsbreedte c.q. niet de 

gehele dubbelbestemming wordt benut, moet voor het resterende gedeelte aangetoond 

worden dat dit voldoende is om het beoogde beleid voor dat gebied te realiseren. Dat wil 

zeggen dat de omvang van de opgenomen dubbelbestemmingen zo ruim is dat, om het 

nagestreefde beleid te doen slagen, niet altijd de gehele dubbelbestemming behoeft te 

worden benut.

12.1.3  Onderlinge relatie dubbelbestemmingen

Ten aanzien van de onderlinge relatie tussen de dubbelbestemmingen geldt dat, gelet op 

het totaalbeleid voor het buitengebied, dubbelbestemmingen gericht op het instandhouden 

of ontwikkelen van het groene karakter en het voorkomen van bebouwing voorgaan boven 

dubbelbestemmingen met bebouwing. In concreto wordt in afnemende mate prioriteit 

verleend aan de dubbelbestemming:

a. Waarde - Archeologie - 2 / Waarde - Archeologie - 3;

b. Leiding - Riool;
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

13.1.1  Algemeen

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,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. 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.

13.1.2  Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 13.1.1 een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in 13.1.1 met maximaal 10%.

13.1.3  Uitzondering

Het bepaalde in 13.1.1 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.

13.2  Overgangsrecht gebruik

13.2.1  Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

13.2.2  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 13.2.1, 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.

13.2.3  Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 13.2.1, 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.

13.2.4  Strijd met voorheen geldend bestemmingsplan

Het bepaalde in 13.2.1 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 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Asten, Landgoed Hazeldonk 2019.
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