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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Paraplu bestemmingsplan beeldbepalende panden en objecten 
Eijsden-Margraten' met identificatienummer NL.IMRO.1903.BPMON100-VG01 van de gemeente 
Eijsden-Margraten.

1.2  bestemmingsplan

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

1.3  aanduiding

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

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  bebouwing

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

1.6  beeldbepalend groen- of landschapselement

groen- of landschapselement dat kenmerkend is voor het cultuurhistorische beeld en van 
cultuurhistorische waarde is vanwege de historische verschijningsvorm, de historische ruimtelijke 
samenhang en/of historische betekenis, zoals die is aangewezen op de verbeelding en wordt 
beschermd via deze regels. 

1.7  beeldbepalend object

object of bouwwerk (zoals muren, kapellen, kruisen, straatmeubilair, kunstwerken e.d.) dat kenmerkend 
is voor het cultuurhistorische beeld en van cultuurhistorische waarde is vanwege de historische 
verschijningsvorm, de historische ruimtelijke samenhang en/of historische betekenis, zoals die is 
aangewezen op de verbeelding en wordt beschermd via deze regels. 

1.8  beeldbepalend pand

gebouw of onderdeel van een gebouw dat kenmerkend is voor het cultuurhistorische beeld en van 
cultuurhistorische waarde is vanwege de historische verschijningsvorm, de historische ruimtelijke 
samenhang en/of historische betekenis, zoals die is aangewezen op de verbeelding en wordt 
beschermd via deze regels.

1.9  bestaand
met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als legaal aanwezig ten tijde van inwerkingtreding van 
het plan danwel zoals die mag worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip verleende 
omgevingsvergunning;
met betrekking tot gebruik: het gebruik als legaal aanwezig ten tijde van inwerkingtreding van het 
plan.

1.10  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.11  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.12  bevoegd gezag

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
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1.13  bouwen

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

1.14  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.15  bouwlaag

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.16  bouwperceel

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

1.17  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel.

1.18  bouwvlak

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

1.19  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.20  bouwwerk, geen gebouw zijnde

een bouwwerk, niet zijnde een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte.

1.21  cultuurhistorie

de beschavingsgeschiedenis: de overblijfselen van de geschiedenis van de door de mens gemaakte en 
beïnvloede leefomgeving. Het betreft het onroerende deel van het cultureel erfgoed, waarin archeologie 
(bodemarchief), historische geografie (cultuurlandschap), historische stedenbouw, historische groen, 
architectuur- en bouwhistorie (gebouwen en complexen) worden betrokken.

1.22  cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en door 
het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt, 
zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of 
wegenpatroon en/of de architectuur waaronder beeldbepalende panden, beeldbepalende objecten en 
beeldbepalende groen- of landschapselementen .

1.23  gebouw

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

1.24  gebruiken

het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven.

1.25  gevel

het gedeelte dat vanaf het openbaar toegankelijke gebied zichtbaar is, van plint tot kap; indien de kap 
vanaf het openbaar toegankelijke gebied zichtbaar is en bijdraagt aan het totale historisch waardevolle 
gevelbeeld, valt deze ook onder het begrip gevel; als er sprake is van een zijgevel en deze vanaf het 
openbaar toegankelijke gebied zichtbaar is, valt deze ook onder het begrip gevel.
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1.26  gevellijn

een denkbeeldige lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd.

1.27  historisch waardevolle groenstructuur

een bijzondere beschermwaardige, in de loop der geschiedenis ontstane, (ruimtelijke) opbouw van het 
groen in een bepaald gebied met een bijzondere samenhang, schoonheid en/of cultuurhistorische 
waarde.

1.28  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel, door zijn constructie, bouwmassa, ruimtelijke uitstraling en/of 
afmetingen dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk is aan te merken.

1.29  kaprichting

de richting waarin het dakvlak of de kap is gebouwd.

1.30  kapvorm

de wijze waarop een gebouw is afgedekt.

1.31  nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub c van de Wet ruimtelijke ordening zoals deze 
luidt op het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan.

1.32  natuurhistorische waarde

een waarde die wordt toegekend aan karakteristieke elementen en patronen in het landschap alsmede 
sporen die de natuur en de mens in het landschap hebben achtergelaten, met cultuurhistorische 
waarde, zoals bomen, struiken, hagen, holle wegen, grafheuvels, poelen, grachten en vijvers.

1.33  omgevingsvergunning

een vergunning voor het uitvoeren van een project dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving, op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.34  omgevingsvergunning voor het afwijken

omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met dit plan met 
toepassing van de in dit plan opgenomen regels inzake afwijking, op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c 
jo. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.35  omgevingsvergunning voor het bouwen

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.36  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, op 
grond van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.37  openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, 
parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen 
toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door 
langzaam verkeer.

1.38  peil
Voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst; de hoogte van de kruin van de 
weg ter plaatse van de hoofdtoegang.
In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld.
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1.39  ruimtelijk historisch beeld

een bepaald in de loop van de geschiedenis ontstaan beeld van verscheidenheid, samenhang en 
afwisseling in het ruimtegebruik in een gebied als totaliteit.

1.40  ruimtelijk historische belevingswaarde

de mate waarin de gebruiker het verblijf in, of het gebruik van een ruimte een gebied als historisch 
kwalitatief ervaart.

1.41  uitvoeren

het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven.

1.42  verharden van wegen

het aanbrengen van een dichte deklaag in de vorm van bijvoorbeeld klinkers, asfalt of beton.

1.43  voorgevel

gevel aan de voorzijde van een gebouw gerelateerd aan de grens van het bouwvlak die is gericht naar de 
weg en waarop de bebouwing is georiënteerd.

1.44  wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidt op 
het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan.
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Artikel 2  Wijze van Meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de breedte, lengte, diepte van een bouwwerk

afstand tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of het de harten van gemeenschappelijke 
scheidingsmuren. 

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 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 bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Waarde - Beeldbepalend

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beeldbepalend' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden 
aangewezen bestemmingen tevens bestemd voor het behoud, herstel en versterking van het ruimtelijk 
historisch beeld en de ruimtelijke historische belevingswaarde van:

a. de aanwezige beeldbepalende panden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
beeldbepalend pand';

b. de aanwezige beeldbepalende objecten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
beeldbepalend object';

c. de aanwezige beeldbepalende groen- en landschapselementen ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van waarde - beeldbepalende groen- en landschapselementen'.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Bouwwerken

Aanvullend op de bouwregels in de andere voor de betreffende gronden aangewezen bestemmingen, 
gelden voor bestaande beeldbepalende panden en objecten de volgende regels:

a. De bestaande hoofdvorm (goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en kapvorm) en gevelindeling van 
gevels, gelegen aan openbaar toegankelijk gebied, van beeldbepalende panden zoals aangeduid ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - beeldbepalend pand' dient gehandhaafd te 
blijven.

b. De beeldbepalende objecten zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
waarde - beeldbepalend object' dienen in de bestaande omvang gehandhaafd te blijven en mogen 
niet worden gewijzigd;

c. Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - beeldbepalende groen- 
en landschapselementen' mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

3.2.2  Toelaatbaarheid bouwen
a. Een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden mag alleen en moet worden geweigerd, indien 

door de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te 
verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de beeldbepalende waarden, 
zoals aangegeven in artikel 3.1 en hieraan door het stellen van nadere eisen niet of onvoldoende 
tegemoet kan worden gekomen. 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag 
daarover een advies heeft ingewonnen bij de door het college van burgemeester en wethouders 
aangewezen commissie van terzake deskundigen.

3.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de vormgeving, afmeting en de plaats van bebouwing 
van bestaande beeldbepalende panden en/of objecten, in die zin dat aangesloten moet worden bij de 
uitwendige hoofdvorm bepaald door onder meer de dakvorm, goothoogte, bouwhoogte, nokrichting, 
dakhelling en gevelindeling, in samenhang met het bestaande stedenbouwkundige beeld op het moment 
de van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en met het oog op het voorkomen van onevenredige 
aantasting van het ruimtelijk historisch beeld en de ruimtelijke historische belevingswaarde van het pand 
en/of object.
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3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Beeldbepalende panden

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 voor het 
bouwen van een nieuw hoofdgebouw na sloop van een beeldbepalend pand, met dien verstande dat naar 
evenredigheid rekening moet worden gehouden met de oorspronkelijke hoofdvorm en de oorspronkelijke 
nokrichting van het voorheen bestaande beeldbepalende pand, mits geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van het ruimtelijk historisch beeld en de ruimtelijke historische belevingswaarde van het 
straat- en/of bebouwingsbeeld.

3.4.2  Beeldbepalende objecten

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 voor het 
veranderen van de als 'specifieke vorm van waarde - beeldbepalend object' aangeduide bouwwerken, 
mits geen afbreuk wordt gedaan aan het ruimtelijk historisch beeld en de ruimtelijke historische 
belevingswaarde en de cultuurhistorische waarden.

3.4.3  Historisch waardevolle groen- en landschapselementen

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 voor het 
veranderen van de als 'specifieke vorm van waarde - beeldbepalende groen- en landschapselementen', 
aangeduide elementen, indien de cultuurhistorische waarde van de groen- en landschapselementen niet 
onevenredig worden aangetast.

3.5  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan een pand of gronden te gebruiken of laten te gebruiken 
op een dusdanige wijze dat het ruimtelijk historisch beeld, de ruimtelijke historische belevingswaarde 
en/of de cultuurhistorische waarden worden ontsierd of in gevaar worden gebracht.

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

3.6.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag ter plaatse 
van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - beeldbepalende  groen- en landschapselementen', de 
volgende andere werken uit te voeren:

a. het vellen, rooien of beschadigen van bomen;
b. het vellen, rooien of beschadigen van historisch waardevolle hagen of groenstructuren;
c. het scheuren van grasland;
d. het aanbrengen van verhardingen;
e. het dempen van aanwezige waterpartijen of het afsnijden van de watertoevoer hiervan.

3.6.2  Toelaatbaarheid andere werkzaamheden
a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid  3.6.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien 

door de uitvoering van het werk, geen bouwwerk zijnde, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij 
indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het ruimtelijk 
historisch beeld, de ruimtelijke historische belevingswaarde en/of de cultuurhistorische waarden, 
zoals aangegeven in artikel 3.1 en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende 
tegemoet kan worden gekomen.

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.6.1 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag 
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daarover een advies heeft ingewonnen bij de door het college van burgemeester en wethouders 
aangewezen commissie van ter zake deskundigen.

3.6.3  Uitzonderingen

De verbodsbepaling van lid 3.6.1 geldt niet voor normale onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk in 
verband met het beheer of de voltooiing van werken die op het tijdstip van terinzagelegging van het 
ontwerp van dit bestemmingsplan reeds bestaan of in uitvoering zijn genomen, alsmede werken en/of 
werkzaamheden die worden of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende of nog te verlenen 
vergunning; hieronder wordt mede verstaan:

a. het normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming;
b. het onderhoud van bestaand houtgewas door snoeien en verwijderen van dood hout;
c. werken en/of werkzaamheden, die strekken ter behoud of het herstel van de cultuurhistorische, 

landschaps- of natuurlijke waarden.

3.7  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

3.7.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de 
beeldbepalende panden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - beeldbepalend 
pand' en de beeldbepalende objecten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
beeldbepalend object' geheel of gedeeltelijk te slopen anders dan ter vernieuwing van onderdelen, welke 
uit oogpunt van onderhoud noodzakelijk is.

3.7.2  Toelaatbaarheid slopen

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.7.1 mag alleen worden verleend, indien:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristiek, bouw- of cultuurhistorische waarden 
van de bebouwing;

b. de karakteristieke c.q. beeldbepalende hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende 
wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld;

c. de karakteristieke c.q. beeldbepalende hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
d. het delen van een gebouw of bijbehorende bouwwerken betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek 

c.q. beeldbepalend vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van 
de karakteristieke c.q. beeldbepalende hoofdvorm plaatsvindt.

e. er een omgevingsvergunning voor vervangende nieuwbouw of herinrichting van de vrijkomende 
gronden kan worden verleend en voldoende is aangetoond dat de vergunde werkzaamheden binnen 
een termijn van vijf jaar na verlening van de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 
gerealiseerd zullen zijn.

3.7.3  Advies

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.7.1 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag 
daarover een advies heeft ingewonnen bij de door het college van burgemeester en wethouders 
aangewezen commissie van ter zake deskundigen.

3.7.4  Uitzonderingen

De verbodsbepaling van lid 3.7.1 geldt niet voor werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan of die 

konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde 
vergunning.
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3.8  Wijzigingsbevoegdheid

3.8.1  Verwijderen bescherming

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen en de dubbelbestemming 'Waarde - 
Beeldbepalend' en de binnen deze dubbelbestemming opgenomen aanduidingen geheel of gedeeltelijk 
te verwijderen, indien ter plaatse geen beschermenswaardig ruimtelijk historisch beeld, en/of 
beschermenswaardige cultuurhistorische waarden meer aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  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 5  Overige regels

De in dit bestemmingsplan opgenomen regels gelden in aanvulling op de regels welke toezien op het 
aspect 'cultuurhistorie' van alle onderliggende bestemmingsplannen en laten de regels uit die 
onderliggende bestemmingsplannen ongewijzigd.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 6  Overgangsrecht

6.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde 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.

6.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub 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 in het bepaalde 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 7  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Paraplu bestemmingsplan 
beeldbepalende panden en objecten Eijsden-Margraten'.
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