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Hoofdstuk 1

Artikel 1

INLEIDENDE REGELS

Begrippen

1.1

plan:
het bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten met identificatienummer
NL.IMRO.1680.GIEBONNEN19-VB01 van de gemeente Aa en Hunze.

1.2

bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en
de daarbij behorende bijlagen.

1.3

aanbouw:
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is aangebouwd aan een
hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw
kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.4

aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn
aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten
aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5

aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6

archeologisch onderzoek:
het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen,
en/of aan de hand van veldonderzoek.

1.7

archeologische verwachting:
het vermoeden over het voorkomen van archeologische waarden in
een gebied.

1.8

archeologische waarden:
waarden die aan een terrein en/of gebied zijn toegekend vanwege de
kennis en wetenschap van de in dat gebied voorkomende
overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het
verleden.

1.9

archeologisch waardevol gebied:
een gebied waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere
samenlevingen bevinden.

1.10

bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
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1.11

bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts
bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting
daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein,
noodzakelijk is.

1.12

bestaande:
a. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd
krachtens een omgevingsvergunning;
b. het onder a bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder mede
begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan of een
andere planologische toestemming.

1.13

bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.

1.14

bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.15

bijgebouw:
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw dat door de
vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.16

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.

1.17

bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.

1.18

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 grond en met uitsluiting van
onderbouw en zolder.

1.19

bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.20

bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel.
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1.21

bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen
gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.22

bouwvoor:
de bovenste, veel bewerkte en vaak met humeus materiaal verrijkte
laag van de grond.

1.23

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.

1.24

dak:
elke bovenbeëindiging van een gebouw.

1.25

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

1.26

eerste bouwlaag:
de bouwlaag op de begane grond.

1.27

erker:
een hoek- of rondvormig uitgebouwd deel van een hoofdgebouw,
bouwkundig bestaande uit een 'lichte' constructie met een
overwegende transparante uitstraling.

1.28

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

1.29

geluidszoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het
terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet
worden vastgesteld.

1.30

hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste
bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt.

1.31

kampeermiddel:
een tent(huisje), tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig
ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of
gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, een en ander
voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele
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blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden
gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
1.32

normaal onderhoud:
het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is
voor een goed beheer, behoud en gebruik van de gronden en
gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren.

1.33

overkapping:
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt
zonder, dan wel met ten hoogste één wand.

1.34

paardrijbak:
een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, voorzien van
een zandbed en al dan niet voorzien van een omheining.

1.35

peil:
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg
grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de
weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die
hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw.

1.36

productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd,
gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de
detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.37

productiegebonden paardenhouderij:
een paardenhouderij waar uitsluitend of in hoofdzaak handelingen aan
en/of met paarden worden verricht die primair gericht zijn op het
voortbrengen, africhten en trainen en verhandelen van paarden.

1.38

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

1.39

recreatiewoning:
een permanent aanwezig gebouw, dat dient als recreatiewoonverblijf,
waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.40

risicovolle inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid
inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een
risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare
objecten.
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1.41

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

1.42

slopen:
het afbreken van een bouwwerk.

1.43

standplaats:
een gedeelte van een kampeerterrein dat bestemd is voor het
plaatsen en geplaatst houden van kampeermiddelen in de periode van
15 maart tot en met 31 oktober.

1.44

uitbouw:
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd
aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden
onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.45

vuurwerkbedrijf:
een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van
vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk c.q. de opslag van
vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen.

1.46

weg:
alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande wegen
of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers,
de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de
aan de weg liggende parkeergelegenheden.

1.47

woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van
één afzonderlijk huishouden.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2

de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het
boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3

de 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.

2.4

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.

2.5

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.

2.6

de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:
de kortste afstand vanaf enig punt van een gebouw tot de zijdelingse
perceelgrens.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3
3.1

BESTEMMINGSREGELS

Bedrijf

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van bedrijven behorende tot de
categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van
bedrijven;
b. gebouwen ten behoeve van bestaande bedrijven;
c. productiegebonden paardenhouderij, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding ‘paardenhouderij’;
d. paardrijbakken, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van
bedrijf – paardenbak’;
met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle
inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
e. één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
‘bedrijfswoning’;
f. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een
bedrijfswoning;
met daaraan ondergeschikt:
g. nutsvoorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. paden;
j. water;
met daarbij behorende:
k. parkeervoorzieningen;
l. tuinen, erven en terreinen;
m. overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen
zijnde.

3.2

Bouwregels

3.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. de gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. per bouwperceel mag ter plaatse van de aanduiding
‘bedrijfswoning‘ ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd;
c. de goothoogte van gebouwen zal ten hoogste 4 meter bedragen,
dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
d. de bouwhoogte van gebouwen zal ten hoogste 8 meter bedragen,
dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
e. de dakhelling van gebouwen zal ten minste 40° bedragen.
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3.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een
bedrijfswoning
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:
a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten
minste 3 meter achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de
bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
b. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten
minste 1 meter vanaf de zijdelingse perceelgrens, dan wel op de
zijdelingse perceelgrens worden gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning zal ten
hoogste 50 m² bedragen;
d. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd
bijgebouw of een aan de bedrijfswoning gebouwde overkapping zal
ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van
de bedrijfswoning plus 0,25 meter, met dien verstande dat de
goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw
of een aan de bedrijfswoning gebouwde overkapping ten hoogste 4
meter zal bedragen;
e. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een niet aan de
bedrijfswoning gebouwde overkapping zal ten hoogste 3 meter
bedragen;
f. de dakhelling van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een
overkapping zal ten minste 30° bedragen, tenzij een aan- of
uitbouw, een bijgebouw of een overkapping wordt voorzien van
een plat dak.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen
overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt voor de
voorgevel ten hoogste 1 meter en achter de naar de weg gekeerde
gevel(s) van de bedrijfswoning ten hoogste 2 meter, met dien
verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een
openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen)
of openbaar groengebied op een afstand van 1 meter of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 meter bedraagt;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen
overkappingen zijnde, zal ten hoogste 5 meter bedragen.
3.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van:
- een goede woonsituatie;
- de milieusituatie;
- de verkeersveiligheid;
- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing.
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3.4

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan:
- het straat- en bebouwingsbeeld;
- de woonsituatie;
- de milieusituatie;
- de verkeersveiligheid;
- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. lid 3.2.1 onder a:
en toestaan dat gebouwen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. lid 3.2.2, onder e:
en toestaan dat de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw en een
niet aan de bedrijfswoning gebouwde overkapping wordt verhoogd tot
ten hoogste 4,5 meter;
c. lid 3.2.2, onder f:
en toestaan dat de dakhelling van een aan- of uitbouw, een bijgebouw
of een overkapping wordt verlaagd of verhoogd.

3.5

Specifieke gebruiksregels

3.5.1 Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het
gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk
geval wordt begrepen:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van
andere bedrijven dan bedoeld in artikel 3.1 onder a t/m c;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening
van detailhandel;
c. het gebruik van de bijgebouwen bij de bedrijfswoning ten behoeve
van zelfstandige (recreatieve) bewoning.
3.5.2 Sloop bestaande woning
Het gebruik van gebouwen ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning' als bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan indien de
bestaande woning binnen de bestemming 'Tuin' is gesloopt, waarbij
geldt dat de sloop dient te zijn uitgevoerd binnen zes maanden na
gereedmelding van de nieuwe bedrijfswoning die gesitueerd is ter
plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.
3.6

Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in:
a. lid 3.5.1, sub a:
en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard
en invloed op de omgeving gelijk zijn te stellen met bedrijven die zijn
genoemd in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende

11
Gemeente Aa en Hunze
bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten
mRO b.v. / REG / 60.20 / mei 2018

NL.IMRO.1680.GIEBONNEN19-VB01
Vastgesteld d.d. 31 mei 2018

Staat van bedrijven, mits:
1. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de bij deze regels
behorende Staat van bedrijven, maar die qua milieubelasting
gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of
bedrijven die wel zijn genoemd in de bij deze regels behorende
Staat van bedrijven onder een hogere categorie dan 2, maar in
een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
2. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle
inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
b. lid 3.5.1, sub b:
en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de
uitoefening van productiegebonden detailhandel, mits het geen
detailhandel in voedings- en genotsmiddelen betreft.
3.7

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan:
- de milieusituatie;
- het straat- en bebouwingsbeeld;
- de woonsituatie;
- de verkeersveiligheid;
- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Bedrijf' wordt
gewijzigd in de bestemmingen 'Wonen - 1' en/of 'Wonen - 2' zoals
opgenomen in het bestemmingsplan 'Gieten' met identificatienummer
NL.IMRO.1680.Gieten-VB01 van de gemeente Aa en Hunze,
vastgesteld op 26 juni 2013, mits:
a. de betreffende bedrijfsfunctie ter plaatse is beëindigd;
b. het aantal woningen ten hoogste één bedraagt;
c. een goede ruimtelijke en stedelijke inpassing wordt gerealiseerd,
waarbij wordt aangesloten op de ruimtelijke structuur en de
kwaliteiten van de omgeving;
d. de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de
ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
e. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarden of een
vastgestelde hogere grenswaarde;
f. er geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan de eventuele
archeologische waarden van het gebied. Dit houdt in dat een
Inventariserend Veldonderzoek dient te worden uitgevoerd
waarbij, afhankelijk van de uitkomsten hiervan, een
vervolgonderzoek moet plaatsvinden wat er op gericht is de
behoudenswaardige vindplaatsen in de bodem te bewaren;
g. ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd dat kan aantonen dat de
ruimtelijke ontwikkeling vanuit ecologisch oogpunt acceptabel is;
h. voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied in een vroegtijdig
stadium overleg zal worden gepleegd met het waterschap;
i. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende
gronden de regels van de artikelen 23 en 24 uit het
bestemmingsplan 'Gieten' met identificatienummer
NL.IMRO.1680.Gieten-VB01 van de gemeente Aa en Hunze,
vastgesteld op 26 juni 2013, van toepassing zijn.
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Artikel 4
4.1

Tuin

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen;
b. perceelsontsluitingen;
met daarbij behorende:
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2

Bouwregels
a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt
de volgende regel: de bouwhoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, zal ten hoogste 1 meter bedragen.
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Artikel 5

Waarde - Archeologie 3

5.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden,
waarbij de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' voorrang heeft op de
andere daar voorkomende bestemming(en).

5.2

Bouwregels

5.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken, met uitzondering van:
a. bouwwerken waarbij de bodem niet dieper dan 30 cm wordt
geroerd ter plaatse van een bouwvoor;
b. bouwwerken waarbij ten behoeve van de activiteit bouwen de
bodem over een oppervlakte van minder dan 100 m² wordt
geroerd;
moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de
aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn
vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische
waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.
5.2.2 Voorschriften omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het bouwen worden verstoord, kunnen één
of meerdere van de volgende voorschriften worden verbonden aan de
omgevingsvergunning voor het bouwen:
a. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden
behouden;
b. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen
kwalificaties en op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen.
5.3

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

5.3.1 Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere
op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
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a. het uitvoeren van grondbewerkingen, behalve:
1. indien deze werkzaamheden in het kader van onderzoek naar
mogelijke (pre)historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;
2. voor werkzaamheden waarbij de bodem niet dieper dan 30 cm
wordt geroerd ter plaatse van een bestaande bouwvoor;
3. voor niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het
oplossen van een verdichte bodemstructuur (woelen) tot ten
hoogste 10 cm onder de bouwvoor;
b. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van
bestaande funderingen) van gronden waarvoor geen
ontgrondingenvergunning is vereist;
c. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere
watergangen;
d. het aanbrengen van drainage;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen, en daarmee verband houdende
constructies, installaties of apparatuur;
f. het aanplanten, dan wel verwijderen van bomen of een houtig
gewas.
5.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 5.3.1 is niet van toepassing op werken en
werkzaamheden:
a. waarbij de bodem over een oppervlakte van minder dan 100 m²
wordt geroerd;
b. die het normale onderhoud betreffen;
c. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht
worden van dit plan.
5.3.3 Toetsingscriteria
De in lid 5.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend
indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
archeologische waarden van de gronden wat moet blijken uit een
rapport dat de aanvrager bij de aanvraag om omgevingsvergunning
als bedoeld in 5.3.1 moet overleggen, met dien verstande dat het
overleggen van een rapport niet nodig is als naar oordeel van het
bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere
beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.
5.3.4 Onderzoeksplicht
De in lid 5.3.1 genoemde vergunning kan pas worden verleend nadat
door de aanvrager een rapport is overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de
aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn
vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische
waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, moet het bevoegd
gezag ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies
inwinnen bij een archeologisch deskundige die voldoet aan door
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burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
5.3.5 Voorschriften omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 5.3.3 genoemde rapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden worden verstoord, kunnen
één of meerdere van de volgende voorschriften worden verbonden aan
de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:
a. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden
behouden;
b. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen
kwalificaties en op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen.
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Artikel 6

Waarde - Archeologie 5

6.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor het behoud en de bescherming van de te verwachten
archeologische waarden en de bescherming van waardevolle essen,
waarbij de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' voorrang heeft op de
andere daar voorkomende bestemming(en).

6.2

Bouwregels

6.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken, met uitzondering van:
a. bouwwerken waarbij de bodem niet dieper dan 30 cm wordt
geroerd ter plaatse van een bouwvoor;
b. bouwwerken waarbij ten behoeve van de activiteit bouwen de
bodem over een oppervlakte van minder dan 500 m² wordt
geroerd;
moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de
aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn
vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische
waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.
6.2.2 Voorschriften omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 6.2.1 genoemde rapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het bouwen worden verstoord, kunnen één
of meerdere van de volgende voorschriften worden verbonden aan de
omgevingsvergunning voor het bouwen:
a. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden
behouden;
b. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen
kwalificaties en op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen.
6.3

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

6.3.1 Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere
op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
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omgevingsvergunning vereist:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen, behalve:
1. indien deze werkzaamheden in het kader van onderzoek naar
mogelijke (pre)historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;
2. voor werkzaamheden waarbij de bodem niet dieper dan 30 cm
wordt geroerd ter plaatse van een bestaande bouwvoor;
3. voor niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het
oplossen van een verdichte bodemstructuur (woelen) tot ten
hoogste 10 cm onder de bouwvoor;
4. het aanbrengen van drainage, waarbij deze uitzondering niet
geldt voor essen.
b. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van
bestaande funderingen) van gronden waarvoor geen
ontgrondingenvergunning is vereist;
c. het aanbrengen van drainage op essen;
d. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere
watergangen;
e. het aanbrengen van drainage;
f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen, en daarmee verband houdende
constructies, installaties of apparatuur;
g. het aanplanten, dan wel verwijderen van bomen of een houtig
gewas.
6.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 6.3.1 is niet van toepassing op werken en
werkzaamheden:
a. waarbij de bodem over een oppervlakte van minder dan 500 m²
wordt geroerd, waarbij in geval van aanleggen van drainage het
niet gaat om de direct te verstoren m², maar om de oppervlakte
van het te draineren gebied;
b. die het normale onderhoud betreffen;
c. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht
worden van dit plan.
6.3.3 Toetsingscriteria
De in lid 6.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend
indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
archeologische waarden van de gronden wat moet blijken uit een
rapport dat de aanvrager bij de aanvraag om omgevingsvergunning
als bedoeld in 6.3.1 moet overleggen, met dien verstande dat het
overleggen van een rapport niet nodig is als naar oordeel van het
bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere
beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.
6.3.4 Onderzoeksplicht
De in lid 6.3.1 genoemde vergunning kan pas worden verleend nadat
door de aanvrager een rapport is overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de
aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn
vastgesteld; en
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b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische
waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, moet het bevoegd
gezag ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies
inwinnen bij een archeologisch deskundige die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
6.3.5 Voorschriften omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 6.3.3 genoemde rapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden worden verstoord, kunnen
één of meerdere van de volgende voorschriften worden verbonden aan
de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:
a. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden
behouden;
b. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen
kwalificaties en op basis van een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen.
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Hoofdstuk 3

Artikel 7

ALGEMENE REGELS

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

De bouwgrenzen mogen in afwijking van dit bestemmingsplan
uitsluitend worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen),
galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, serres,
entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet
meer bedraagt dan 1,5 meter;
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de
overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter.
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Artikel 9

Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijvingen, waaronder in elk geval wordt begrepen:
a. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het
oorspronkelijke gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
b. het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten
van vuil, anders dan ten behoeve van de uitvoering krachtens de
bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en
werkzaamheden;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een
seksinrichting;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor
kampeermiddelen.

22
Gemeente Aa en Hunze
bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten
mRO b.v. / REG / 60.20 / mei 2018

NL.IMRO.1680.GIEBONNEN19-VB01
Vastgesteld d.d. 31 mei 2018

Artikel 10

Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
b. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de
bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt
vergroot tot ten hoogste 10 meter;
c. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van
gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen ten
behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen,
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot, mits:
1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 10%
van het betreffende bouwvlak zal bedragen;
2. de bouwhoogte leidt tot een bouwhoogte die ten hoogste 1,25
maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw zal
bedragen.
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Artikel 11
11.1

Overige regels

Parkeren
a. een nieuw bouwwerk, verandering van een bouwwerk, verandering
van gebruik van een bouwwerk of van gronden - al dan niet
gecombineerd - waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid
wordt verwacht, is niet toegestaan wanneer op het bouwperceel
niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt
gehouden;
b. bij een omgevingsvergunning, dan wel bij de beoordeling of het
gebruik in overeenstemming is met het bestemmingsplan wordt
aan de hand van de normen zoals opgenomen in CROW Publicatie
317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' van oktober 2012
bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid. Indien
deze publicatie gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt
rekening gehouden met deze wijziging.
c. het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid a en b, mits
dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.
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Hoofdstuk 4

Artikel 12

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Overgangsrecht

12.1

Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd
kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en
omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit, geheel
worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 2
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde
onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten
van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met
maximaal 10%.
c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die
weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.

12.2

Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in
strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik,
bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een
ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering
de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na 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 bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat
reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,
daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan
'Bonnen 19 Gieten'.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1

Staat van bedrijven
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