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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.' met 

identificatienummer NL.IMRO.0262.buBinnenwegongAl-BP41 van de 
gemeente Lochem. 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de 

daarbij behorende bijlagen. 

 

De overige begrippen in alfabetische volgorde: 

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  aan- of uitbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw 

waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.6  archeologisch deskundige: 

de regionaal archeoloog of een andere door het college van burgemeester en 
wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische 

monumentenzorg. 

1.7  archeologisch onderzoek: 

het verrichten van werkzaamheden met als doel het verzamelen van kennis 
en wetenschap van bekende of verwachte overblijfselen van menselijke 

aanwezigheid of activiteiten uit het verleden. 

1.8  archeologische verwachting: 

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het 

voorkomen van archeologische sporen en relicten.  
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1.9  archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied 
aanwezige archeologische sporen en relicten. 

1.10  bebouwing: 

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

1.11  bestaande (bedrijfs) bebouwing: 

bebouwing die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een omgevingsvergunning voor bouwen, met uitzondering van 

bebouwing die weliswaar bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan, maar is gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

1.12  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.13  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.14  bijgebouw: 

een niet voor bewoning bestemd vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat in 

functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.15  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. 

1.16  bouwperceel: 

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

1.17  bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel. 

1.18  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. 

1.19  gebouw: 

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

1.20  hoofdgebouw: 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of 

functie als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
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1.21  huishouden: 

onder een huishouden wordt verstaan een alleenstaande, dan wel twee of 
meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren 

of willen voeren.  

1.22  landschappelijke waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het 
waarneembare deel van de aardoppervlakte, die wordt bepaald door de 

herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge samenhang tussen 
levende en niet-levende natuur.   

1.23  maatschappelijke voorzieningen: 

het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, 

educatieve en openbare dienstverlening, waaronder begrepen: onderwijs 
en/of openbare dienstverlening en/of, verenigingsleven. 

1.24  omgevingsvergunning: 

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. 

1.25  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden: 

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke 

ordening. 

1.26  openbare weg: 

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip 

van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende 
paden en bermen of zijkanten. 

1.27  peil: 

voor bouwwerken is de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. 

1.28  raamprostitutie: 

een seksinrichting in gebruik voor het zich vanaf de openbare weg of een 

andere, voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar beschikbaar stellen 
tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

vergoeding.  

1.29  seksinrichting: 

de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in 

een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden 

verricht. 

1.30  vloeroppervlakte: 

de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580. 

1.31  voorgevel: 

de naar de openbare weg gekeerde, en op de openbare weg georiënteerde 

zijde van een gebouw. 
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1.32  voorgevelrooilijn: 

denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van een gebouw loopt naar de 
zijdelingse perceelsgrenzen, zoveel mogelijk evenwijdig aan de openbare 

weg. 

1.33  watergangen: 

oppervlaktewateren die dienen voor de afvoer, aanvoer of berging van 
water.  

1.34  woning: 

een gebouw dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de 

huisvesting van een huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  Meetregels 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

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

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

stellen constructiedeel; 
c. 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; 
d. 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; 

e. 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; 
f. de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk: vanaf de 

bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer tot het diepste punt 
van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend. 

2.2  Aanvullende meetregels 

Bij het meten gelden de volgende aanvullende regels: 

a. het peil voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang aan de 
weg grenst: mag niet meer dan 20 centimeter boven de hoogte van de 

kruin van de openbare weg ter plaatse van die hoofdtoegang worden 
gesitueerd; 

b. het peil in andere gevallen: mag niet meer dan 20 centimeter boven 
de gemiddelde hoogte van het rondom afgewerkte terrein ter plaatse van 

de bouw, worden gesitueerd; 
c. ondergeschikte bouwdelen: bij de toepassing van het bepaalde ten 

aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, 

kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, 
ondergeschikte dakkapellen en gevelopbouwen, 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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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Maatschappelijk 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne', een 
brandweerkazerne; 

 

een en ander met de daarbij behorende: 

b. oefenterreinen ten dienste van de brandweerkazerne; 
c. verkeers-, verblijfs- en parkeervoorzieningen, waaronder begrepen in- 

en uitritten en overige verhardingen;  
d. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, bermen en overige 

beplantingen; 
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals (berm)sloten, 

greppels, watergangen, bruggen en duikers; 

f. voorzieningen van openbaar nut, waaronder begrepen, kunstwerken, 
straatmeubilair en dergelijke; 

g. nutsvoorzieningen, waaronder begrepen leidingen en bijbehorende 
voorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

3.2.1  Bebouwing 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;  

c. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer bedragen dan 
is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), 

maximum bouwhoogte (m)'; 
d. in afwijking van het bepaalde onder a mogen buiten het bouwvlak 

gebouwen worden gebouwd, mits: 
1. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet 

meer bedraagt dan 75 m²; 

2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 meter en de bouwhoogte 
niet meer dan 5 meter waarbij geldt dat het gebouw op ten minste 2 

meter van de zijdelingse en/of achtergrenzen van het bouwperceel is 
gesitueerd; 

3. in afwijking van het bepaalde onder 2. geldt dat op een afstand van 2 
meter of minder van de zijdelingse en achtergrenzen van het 

bouwperceel de bouwhoogte van gebouwen maximaal 3 meter mag 
bedragen (behoudens afwijking als bedoeld in artikel 3.3); 

4. de gebouwen achter de voorgevellijn worden gebouwd. 

 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De volgende bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan: 

 



 

Gemeente Lochem 9 NL.IMRO.0262.buBinnenwegongAl-BP41 

BP Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.  Vast te stellen  

mRO b.v. / REG / 08.408 / v6 / juli 2021    

Bouwwerken geen gebouw zijnde Maximale bouwhoogte 

Overkappingen 3 meter 

Verlichting 5 meter 

Maximaal 3 vlaggenmasten 8 meter 

Hekwerk en andere terreinafscheidingen 

rondom het terrein 

3 meter 

Overige en andere bouwwerken 2 meter 

 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 

3.2.1 onder d, sub 3 voor een gebouw met een kap op een afstand van 2 
meter of minder van de zijdelingse en achtergrenzen van het bouwperceel, 

mits: 
a. de dakhelling vanaf de zijdelingse en/of achtergrenzen van het 

bouwperceel oploopt met een helling van maximaal 60 graden, en; 
b. de nok van de kap ten minste 2 meter uit de zijdelingse en 

achtergrenzen van het bouwperceel is gesitueerd; 
c. de bouwhoogte niet meer dan 5 meter bedraagt. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en 

bouwwerken ten behoeve van tijdelijke of permanente bewoning. 
 

3.4.2  Voorwaardelijke verplichting compensatie houtopstanden  
Het gebruik van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming is 

uitsluitend toegestaan indien er elders een bosareaal van 14 are is 
gerealiseerd en in stand wordt gehouden, vergelijkbaar met het huidige 

bosareaal binnen het plangebied, waarbij geldt dat de boscompensatie 

binnen 36 maanden na kap van de huidige bomen dient te zijn gerealiseerd.  
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Artikel 4  Verkeer 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie; 

b. met de daarbij behorende voorzieningen, groen, water, parkeren, 
nutsvoorzieningen en straatmeubilair. 

4.2  Bouwregels 

Voor het bouwen geldende de volgende regels: 
a. er mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste 

van de bestemming worden gebouwd met een bouwhoogte van 

maximaal 5 meter. 
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 5 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

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

bescherming van terreinen met een hoge archeologische verwachting, 
waarbij de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' voorrang heeft op de 

andere daar voorkomende bestemming(en). 

5.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

5.2.1  Verbod 

Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Waarde - 

Archeologie 5' mede bestemde gronden. 

 

5.2.2  Uitzonderingen 

Het in lid 5.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op: 

a. gronden waarvan uit documenten blijkt dat de archeologische waarden 
reeds eerder verstoord zijn op een diepte van meer dan 30 centimeter 

onder het bestaande maaiveld, hetgeen wordt getoetst door een 

archeologisch deskundige, of; 
b. bebouwing die nodig is voor het archeologisch onderzoek met een 

maximale bouwhoogte van 5 meter, of; 
c. bebouwing waarvan de diepte niet meer bedraagt dan 30 centimeter 

onder het bestaande maaiveld en die kan worden gebouwd krachtens de 
andere daar voorkomende bestemming(en), of; 

d. bebouwing waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 250 m² en 
die kan worden gebouwd krachtens de andere daar voorkomende 

bestemming(en), of; 

e. de verbouwing en/of sloop- en nieuwbouw van bestaande bebouwing 
krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits: 

1. de bestaande fundering wordt gebruikt; 
2. de bestaande oppervlakte niet wordt uitgebreid. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

 

5.3.1  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het verbod in lid 5.2.1 voor het bouwen 

volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits: 
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen 

behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of; 
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 

archeologische waarden niet worden verstoord, of; 
c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 

archeologische waarden afdoende kunnen worden beschermd middels 
het verbinden van voorschriften als bedoeld in lid 5.3.2 aan de 

vergunning. 
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5.3.2  Beperkingen 

Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.3.1 

onder beperkingen verlenen en de volgende voorschriften aan de vergunning 

verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten 
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg. 

 

5.3.3  Advies 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 5.3.1 wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch 

deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning 
archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke voorschriften 

aan de vergunning moeten worden verbonden. 

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

5.4.1  Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen 

gronden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten 

uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegde gezag: 

a. de bodem met meer dan 1 meter op te hogen boven het bestaande 
maaiveld; 

b. het verwijderen van funderingen; 
c. het aanleggen of uitbreiden van oppervlakteverhardingen zoals wegen, 

paden, banen of parkeergelegenheden; 
d. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 

herprofileren van waterlopen, vijvers, sloten, greppels en andere 

wateren; 
e. het aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- 
of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies; 

g. het aanbrengen van diepwortelende bomen en/of beplanting;  
h. het vellen/rooien van diepwortelende bomen en/of beplanting, waarbij de 

stobben worden verwijderd; 
i. het veranderen van het grondwaterpeil; 

j. het uitvoeren van andere grondbewerkingen, waartoe in ieder geval 

worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en 
ontginnen van gronden. 

 

5.4.2  Uitzonderingen 

Het in lid 5.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken of 
werkzaamheden die: 

a. worden uitgevoerd op gronden waarvan uit documenten blijkt dat de 
archeologische waarden reeds eerder verstoord zijn op een diepte van 

meer dan 30 centimeter onder het bestaande maaiveld, hetgeen wordt 

getoetst door een archeologisch deskundige, of; 
b. het archeologisch onderzoek betreffen, of; 
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c. een diepte hebben van niet meer dan 30 centimeter onder het bestaande 
maaiveld, of; 

d. een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 250 m², of;  
e. het normale onderhoud en beheer betreffen, of;  

f. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, of; 

g. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.  

 

5.4.3  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.4.1 wordt slechts verleend 

indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen 
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 
archeologische waarden als gevolg van de werken of werkzaamheden 

niet worden verstoord, of; 

c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 
archeologische waarden afdoende kunnen worden beschermd middels 

het verbinden van voorschriften als bedoeld in lid 5.4.4 aan de 
vergunning. 

 

5.4.4  Beperkingen 

Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.4.1 
onder beperkingen verlenen en de volgende voorschriften aan de vergunning 

verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg. 

 

5.4.5  Advies 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 5.4.1 wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch 
deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning 

archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke voorschriften 
aan de vergunning moeten worden verbonden. 

5.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 

'Waarde - Archeologie 5' geheel of gedeeltelijk laten vervallen, indien op 
basis van een nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de 

archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet 
langer aanwezig zijn. 
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 7 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 7' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

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

bescherming van terreinen met een lage archeologische verwachting, 
waarbij de bestemming 'Waarde - Archeologie 7' voorrang heeft op de 

andere daar voorkomende bestemming(en). 

6.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

6.2.1  Verbod 

Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Waarde - 

Archeologie 7' mede bestemde gronden. 

 

6.2.2  Uitzonderingen 

Het in lid 6.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op: 

a. gronden waarvan uit documenten blijkt dat de archeologische waarden 
reeds eerder verstoord zijn op een diepte van meer dan 30 centimeter 

onder het bestaande maaiveld, hetgeen wordt getoetst door een 

archeologisch deskundige, of; 
b. bebouwing die nodig is voor het archeologisch onderzoek met een 

maximale bouwhoogte van 5 meter, of; 
c. bebouwing waarvan de diepte niet meer bedraagt dan 30 centimeter 

onder het bestaande maaiveld en die kan worden gebouwd krachtens de 
andere daar voorkomende bestemming(en), of; 

d. bebouwing waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 2.500 m² en 
die kan worden gebouwd krachtens de andere daar voorkomende 

bestemming(en), of; 

e. de verbouwing en/of sloop- en nieuwbouw van bestaande bebouwing 
krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits: 

1. de bestaande fundering wordt gebruikt; 
2. de bestaande oppervlakte niet wordt uitgebreid. 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

6.3.1  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het verbod in lid 6.2.1 voor het bouwen 
volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits: 

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen 
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 

archeologische waarden niet worden verstoord, of; 
c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 

archeologische waarden afdoende kunnen worden beschermd middels 
het verbinden van voorschriften als bedoeld in lid 6.3.2 aan de 

vergunning. 
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6.3.2  Beperkingen 

Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.3.1 

onder beperkingen verlenen en de volgende voorschriften aan de vergunning 

verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten 
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg. 

 

6.3.3  Advies 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 6.3.1 wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch 

deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning 
archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke voorschriften 

aan de vergunning moeten worden verbonden. 

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

6.4.1  Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Waarde - Archeologie 7' aangewezen 

gronden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten 

uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegde gezag: 

a. de bodem met meer dan 1 meter op te hogen boven het bestaande 
maaiveld; 

b. het verwijderen van funderingen; 
c. het aanleggen of uitbreiden van oppervlakteverhardingen zoals wegen, 

paden, banen of parkeergelegenheden; 
d. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 

herprofileren van waterlopen, vijvers, sloten, greppels en andere 

wateren; 
e. het aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- 
of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies; 

g. het aanbrengen van diepwortelende bomen en/of beplanting;  
h. het vellen/rooien van diepwortelende bomen en/of beplanting, waarbij de 

stobben worden verwijderd; 
i. het veranderen van het grondwaterpeil; 

j. het uitvoeren van andere grondbewerkingen, waartoe in ieder geval 

worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en 
ontginnen van gronden. 

 

6.4.2  Uitzonderingen 

Het in lid 6.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken of 
werkzaamheden die: 

a. worden uitgevoerd op gronden waarvan uit documenten blijkt dat de 
archeologische waarden reeds eerder verstoord zijn op een diepte van 

meer dan 30 centimeter onder het bestaande maaiveld, hetgeen wordt 

getoetst door een archeologisch deskundige, of; 
b. het archeologisch onderzoek betreffen, of; 
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c. een diepte hebben van niet meer dan 30 centimeter onder het bestaande 
maaiveld, of; 

d. een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 2.500 m², of;  
e. het normale onderhoud en beheer betreffen, of;  

f. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, of; 

g. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.  

 

6.4.3  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.4.1 wordt slechts verleend 

indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen 
behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 
archeologische waarden als gevolg van de werken of werkzaamheden 

niet worden verstoord, of; 

c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 
archeologische waarden afdoende kunnen worden beschermd middels 

het verbinden van voorschriften als bedoeld in lid 6.4.4 aan de 
vergunning. 

 

6.4.4  Beperkingen 

Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.4.1 
onder beperkingen verlenen en de volgende voorschriften aan de vergunning 

verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg. 

 

6.4.5  Advies 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 6.4.1 wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch 
deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning 

archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke voorschriften 
aan de vergunning moeten worden verbonden. 

6.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 

'Waarde - Archeologie 7' geheel of gedeeltelijk laten vervallen, indien op 
basis van een nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de 

archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet 
langer aanwezig zijn. 
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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. 

 

 

Artikel 8  Algemene bouwregels 

8.1  Onderkeldering van gebouwen 

Voor het bouwen onder een gebouw gelden de volgende regels: 

a. de bouwdiepte mag maximaal 4 meter bedragen; 

b. de ondergrondse bebouwing of halfverdiepte bebouwing mag uitsluitend 
onder het gebouw worden gerealiseerd, met uitzondering van 

ingangspartijen en voorzieningen voor de toetreding van daglicht; 
c. de bouwhoogte van keermuren ten behoeve van ingangspartijen mag 

niet meer dan 1.20 meter bedraagt; 
d. de voorzieningen voor de toetreding van daglicht mogen maximaal 1 

meter uit de gevel worden gebouwd. 

 

Artikel 9  Algemene gebruiksregels 

Als gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval 

aangemerkt: 

a. het gebruik en/of laten gebruiken van bouwwerken voor een 
seksinrichting; 

b. het gebruik en/of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten 
behoeve van (raam)prostitutie; 

c. het plaatsen, laten plaatsen en/of geplaatst houden van onderkomens in 

strijd met de gegeven bestemming. 
d. het gebruik en/of laten gebruiken van gronden en wateren als staan- of 

ligplaats voor (menselijk of dierlijk) verblijf geschikte, al dan niet aan 
hun bestemming onttrokken vaar- of voertuigen, arken of andere 

objecten; 
e. de permanente bewoning van onderkomens en/of gebouwen die niet 

voor permanente bewoning bestemd zijn; 
f. het gebruik en/of laten gebruiken van gronden voor het opslaan, storten, 

lozen of bergen van al dan niet afgedankte stoffen, voorwerpen en 

producten, die niet tot de reguliere bedrijfsvoering behoren. 
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels 

10.1  Vrijwaringszone-laagvliegroute straaljagers 

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - laagvliegroute voor 

straaljagers' geldt een laagvliegroute voor straaljagers en is geen bebouwing 

hoger dan 40 meter toegestaan. 

 

Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, afwijken van het bepaalde in deze regels of de aanwijzingen op de 

verbeelding, voor: 
a. afwijkingen ten aanzien van de voorgeschreven maatvoering, afmetingen en 

percentages, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 10% 
bedragen van de in deze regels genoemde, dan wel op de verbeelding 

aangegeven afmetingen; 
b. ten aanzien van de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de bestemmings- 

en/of bouwgrenzen worden overschreden met ten hoogste 2 meter, indien 
een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

c. voor het bouwen van werken van beeldende kunst tot een bouwhoogte van 15 

meter.  
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Artikel 12  Overige regels 

12.1  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 in het plangebied 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 de 'Nota parkeernormen 2020' van 22 
september 2020 (en vastgesteld door de gemeenteraad op 16 november 

2020) bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid. Indien 
deze nota 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, indien 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat 
in de omgeving en mits: 

1. op andere wijze in de nodige parkeerruimte wordt voorzien; of, 
2. afwijking mogelijk is op grond van de in de 'Nota parkeernormen 

2020' opgenomen afwijkingsmogelijkheden. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 13  Overgangsrecht 

13.1  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 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 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 overgangsregels van dat plan. 

13.2  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 overgangsregels van dat plan. 

 

 

Artikel 14  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.'.  

 

  


