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Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan
het inpassingsplan Broekgraaf 1 te Herwijnen met identificatienummer
NL.IMRO.XXXXXXXXXXXXX van de Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

1.2

inpassingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage;

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

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

1.6

bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.7

bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.8

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;

1.9

bouwgrens
de grens van een bouwvlak;

1.10

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

1.11

bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;

1.12

bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
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1.13

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;

1.14

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

1.15

peil
a voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte
van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b voor gebouwen die worden gebouwd in de dijk tot 2 meter onder de kruin van de
dijk: de kruin van het aanliggende dijklichaam;
c voor gebouwen in de dijk op meer dan 2 meter onder de kruin van de dijk: het gemiddelde bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang;
d voor gebouwen aan de dijk en in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het
bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld;

1.16

seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of op een
kennelijk bedrijfsmatige wijze seksuele handelingen worden verricht of vertoningen
van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk
geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of
een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al
dan niet in combinatie met elkaar.
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Artikel 2

Wijze van meten
Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:

2.1

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;

2.2

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;

2.3

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;

2.4

de hoogte van een antenne-installatie
vanaf peil tot aan het hoogste punt van de antenne-installatie.
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2
Artikel 3

Bestemmingsregels
Maatschappelijk - Militaire zend- en ontvangstinstallatie

3.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk - Militaire zend- en ontvangstinstallatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a een grondstation voor een militaire zend- en ontvangstinstallatie;
met daaraan ondergeschikt:
b kleinschalige duurzame energieopwekking;
c wegen en paden;
d water;
met de daarbijbehorende:
e terreinen;
f parkeervoorzieningen;
g beplanting en bebossing;
h gebouwen;
i bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2

Bouwregels
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a gebouwd binnen het bouwvlak;
b de bouwhoogte bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.

3.3

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:
a een gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning;
b een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met
uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte
gebruik en onderhoud;
c een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het
gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
d een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van prostitutie.
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Artikel 4
4.1

Waarde - Archeologische verwachting 2
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van (te verwachten) archeologische waarden.

4.2
4.2.1

Bouwregels
Regels vanwege samenvallende bestemmingen
Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen het gebied met de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' is toegestaan, is
uitsluitend toelaatbaar indien het verenigbaar is met het belang van de bescherming
van archeologische waarden.

4.2.2

Verbod bouwen ten behoeve van andere bestemming
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd,
anders dan ten behoeve van deze bestemming.

4.2.3

Bouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, tenzij:
a het werkzaamheden in de bodem betreft, als gevolg van het oprichten van bouwwerken, tot een diepte van 200 cm onder het bestaande maaiveld en het nieuw te
2
bebouwen oppervlak niet groter is dan 500 m ;
b op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de archeologische waarden
niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
c het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij
de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met
uitzondering van nieuwe kelders;
d gebouwen maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden opgericht.

4.3
4.3.1

Afwijken van de bouwregels
Afwijken bouwen ten behoeve van andere bestemming
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in 4.2.2 en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, indien de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig
worden of kunnen worden geschaad. Aan een omgevingsvergunning kunnen in ieder
geval de volgende regels worden verbonden:
a de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al of niet bouwen van kelders, het
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit
doel zijn gericht;
b de verplichting tot het doen van opgravingen;
c de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die
voldoet aan een door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen
kwalificaties.
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4.3.2

Voorwaarden omgevingsvergunning
a De omgevingsvergunning als bedoeld in 4.3.1 wordt niet verleend dan nadat de
aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het
terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
b Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in
4.3.1 wint het schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de
vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en of en zo ja
welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

4.4

Nadere eisen
De Minister van Defensie en/of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 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 erop gericht dat de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) worden behouden.

4.5

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verboden werken en werkzaamheden
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologische
verwachting 2' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het ophogen van de bodem met meer dan 2 meter;
b grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen
of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
c bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande
funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
d het verlagen van het waterpeil;
e het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden,
banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakte- verhardingen;
i het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

4.5.1

4.5.2

Verbod niet van toepassing
Het verbod als bedoeld in 4.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden
die:
a voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 200 cm on2
der het bestaande maaiveld en met een maximale oppervlakte van 500 m ;
b voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand van maximaal 2,5 meter uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
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c indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de archeologische
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
d indien de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
e voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft waarvoor ten tijde van het van
kracht worden van het inpassingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is
verleend;
f voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft die direct samenhangen met
een verleende omgevingsvergunning op grond van het bepaalde in 4.3.
4.5.3

Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 4.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien
door de uitvoering de aanwezige archeologische waarden niet onevenredig (kunnen)
worden aangetast. Teneinde dit te bereiken kunnen aan een omgevingsvergunning in
ieder geval de volgende regels worden verbonden:
a de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al of niet bouwen van kelders, het
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit
doel zijn gericht;
b de verplichting tot het doen van opgravingen, of;
c de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die
voldoet aan een door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen
kwalificaties.

4.5.4

Voorwaarden omgevingsvergunning
a De omgevingsvergunning als bedoeld in 4.5.1 wordt niet verleend dan nadat de
aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het
terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
b Alvorens een besluit te nemen omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning
wint het bevoegd gezag advies in van een archeologisch deskundige omtrent de
vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en welke
voorwaarden dienen te worden gesteld.

4.6

Wijzigingsbevoegdheid
De Minister van Defensie en/of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan het plan wijzigen teneinde de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische
verwachting 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van aanvullend
en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 5
5.1

Waarde - Archeologische verwachting 4
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 4' aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden.

5.2
5.2.1

Bouwregels
Regels vanwege samenvallende bestemmingen
Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen het gebied met de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' is toegestaan, is
uitsluitend toelaatbaar indien het verenigbaar is met het belang van de bescherming
van archeologische waarden.

5.2.2

Verbod bouwen ten behoeve van andere bestemming
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd,
anders dan ten behoeve van deze bestemming.

5.2.3

Bouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, tenzij:
a het werkzaamheden in de bodem betreft, als gevolg van het oprichten van bouwwerken, tot een diepte van 100 cm onder het bestaande maaiveld en het nieuw te
2
bebouwen oppervlak niet groter is dan 5000 m ;
b op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de archeologische waarden
niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
c het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij
de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met
uitzondering van nieuwe kelders;
d gebouwen maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden opgericht.

5.3
5.3.1

Afwijken van de bouwregels
Afwijken bouwen ten behoeve van andere bestemming
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in 5.2.2 en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, indien de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig
worden of kunnen worden geschaad. Aan een omgevingsvergunning kunnen in ieder
geval de volgende regels worden verbonden:
a de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al of niet bouwen van kelders, het
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit
doel zijn gericht;
b de verplichting tot het doen van opgravingen;
c de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die
voldoet aan een door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen
kwalificaties.
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5.3.2

Voorwaarden omgevingsvergunning
a De omgevingsvergunning als bedoeld in 5.3.1 wordt niet verleend dan nadat de
aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het
terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
b Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in
5.3.1 wint het schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de
vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en of en zo ja
welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

5.4

Nadere eisen
De Minister van Defensie en/of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 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 erop gericht dat de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) worden behouden.

5.5

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verboden werken en werkzaamheden
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologische
verwachting 4' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a het ophogen van de bodem met meer dan 2 meter;
b grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen
of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
c bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande
funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;
d het verlagen van het waterpeil;
e het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden,
banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakte- verhardingen;
i het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

5.5.1

5.5.2

Verbod niet van toepassing
Het verbod als bedoeld in 5.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden
die:
a voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 100 cm on2
der het bestaande maaiveld en met een maximale oppervlakte van 5000 m ;
b voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand van maximaal 2,5 meter uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
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c indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de archeologische
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
d indien de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
e voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft waarvoor ten tijde van het van
kracht worden van het inpassingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is
verleend;
f voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft die direct samenhangen met
een verleende omgevingsvergunning op grond van het bepaalde in 5.3.
5.5.3

Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 5.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien
door de uitvoering de aanwezige archeologische waarden niet onevenredig (kunnen)
worden aangetast. Teneinde dit te bereiken kunnen aan een omgevingsvergunning in
ieder geval de volgende regels worden verbonden:
a de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al of niet bouwen van kelders, het
aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit
doel zijn gericht;
b de verplichting tot het doen van opgravingen, of;
c de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die
voldoet aan een door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen
kwalificaties.

5.5.4

Voorwaarden omgevingsvergunning
a De omgevingsvergunning als bedoeld in 5.5.1 wordt niet verleend dan nadat de
aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het
terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
b Alvorens een besluit te nemen omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning
wint het bevoegd gezag advies in van een archeologisch deskundige omtrent de
vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en welke
voorwaarden dienen te worden gesteld.

5.6

Wijzigingsbevoegdheid
De Minister van Defensie en/of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan het plan wijzigen teneinde de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische
verwachting 4' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van aanvullend
en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Artikel 6

Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie

6.1

Bestemmingsomschrijving
a De voor 'Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van het erfgoed van uitzonderlijke universele waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze universele waarden zijn
benoemd in Bijlage 1 Kernkwaliteiten Nationaal Landschap en Inundatiekom Tielerwaard en bestaan in ieder geval uit de volgende waarden:
1 het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en twintigste-eeuwse hydrologische en militair verdedigingssysteem, bestaande uit:
- inundatiegebieden;
- zone met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten, betonnen mitrailleurkazematten en groeps- schuilplaatsen in hun samenhang met de
omgeving;
- voormalige schootsvelden (visueel open) en Verboden Kringen (merendeels
onbebouwd gebied) rondom de forten;
- waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten, duikers en dijken functionerend in samenhang met verdedigingswerken en inundatiegebieden;
- overige elementen als beschutte wegen, (resten van) loopgraven en tankgrachten;
- de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire
objecten;
- de historische vestingstructuur van de vestingsteden Gorinchem en Woudrichem;
2 grote openheid;
3 groen en overwegend rustig karakter met inbegrip van de fruitteelt op de
stroomruggen.
b Ten aanzien van de onderlinge relatie tussen de dubbelbestemmingen geldt dat
dubbelbestemmingen gericht op de (externe) veiligheid prevaleren boven de dubbelbestemming 'Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie'.

6.2

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Vergunningplicht
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Nieuwe Hollandse
Waterlinie' zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
uit te voeren:

6.2.1

Gebiedsaanduidingen / werken en werkzaamheden

a

b

c

d

e

f

g

h

overige zone - inundatiekommen

x

-

x

x

-

-

x

x

x omgevingsvergunningplichtig
- niet omgevingsvergunningplichtig
a het ophogen van gronden;
b het verlagen van gronden;
c het afgraven, verleggen of ophogen van historische polderkades en/of natuurlijke
reliëfranden;
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d het aanplanten van permanente hoogopgaande beplanting, waaronder mede begrepen boomteelt en/of fruitteelt, met een (gezamenlijke) oppervlakte van meer
2
dan 500 m ;
e het vellen of rooien van hoogopgaande beplanting, waaronder mede begrepen
2
boomteelt en/of fruitteelt, met een (gezamenlijke) oppervlakte van meer dan 50 m ;
f het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeergelegenhe2
den, alsmede het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 100 m ;
g het verleggen of dempen van watergangen en/of waterpartijen;
h het aanleggen van bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen
en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.
6.2.2

Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in sublid 6.2.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, waaronder mede wordt verstaan het vervangen of herbeplanten van bestaande fruitteelt of bestaande boomteelt in het kader van de agrarische bedrijfsvoering, alsmede het egaliseren van
gronden;
b binnen een agrarisch bouwvlak of binnen een niet-agrarisch bestemmingsvlak
waarin gebouwd mag worden plaatsvinden;
c reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
d mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan reeds verleende vergunning.

6.2.3

Toetsingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 6.2.1 mag alleen worden verleend indien door de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen
blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het
plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.
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3

Algemene regels

Artikel 7

Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 8

Bevoegdheid provincie en gemeente
a Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn na 10 jaar na vaststelling van dit inpassingsplan bevoegd een bestemmingsplan, respectievelijk een inpassingsplan, vast
te stellen voor de gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft;
b In afwijking van het eerste lid kan een gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen of kunnen Provinciale Staten een inpassingsplan vaststellen na vaststelling
van dit inpassingsplan, indien daarbij wordt voorzien in de (dubbel)bestemmingen
zoals neergelegd in dit inpassingsplan en bijbehorende planregels.
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4
Artikel 9

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

9.1

Overgangsrecht bouwwerken
a Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1 gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2 na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen
wordt gedaan binnen 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 in 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.

9.2

Overgangsrecht gebruik
a Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b Het is verboden het met het inpassingsplan 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.

Artikel 10

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het inpassingsplan 'Broekgraaf 1 te
Herwijnen'.
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