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Hoofdstuk 1    Inleidende regels

Artikel 1  BegrippenArtikel 1  BegrippenArtikel 1  BegrippenArtikel 1  Begrippen

plan:plan:plan:plan:

het bestemmingsplan 'Parkeerplaats Banholt' met identificatienummer

NL.IMRO.1903.BPBUI01020-VG01 van de gemeente Eijsden - Margraten.

bestemmingsplan:bestemmingsplan:bestemmingsplan:bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

ander bouwwerk:ander bouwwerk:ander bouwwerk:ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding. 

antennedragerantennedragerantennedragerantennedrager

antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

antenne-installatie:antenne-installatie:antenne-installatie:antenne-installatie:

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet

in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur met bijbehorende

bevestigingconstructie.

antennemast: antennemast: antennemast: antennemast: 

zendmast ten behoeve van telecommunicatie. 

bebouwing:bebouwing:bebouwing:bebouwing:

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

bestaand gebruik:bestaand gebruik:bestaand gebruik:bestaand gebruik:

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

betreffende planonderdeel rechtskracht heeft gekregen.

bestemmingsgrens:bestemmingsgrens:bestemmingsgrens:bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

bestemmingsvlak:bestemmingsvlak:bestemmingsvlak:bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

bouwen:bouwen:bouwen:bouwen:

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

vergroten van een bouwwerk.

bouwperceel:bouwperceel:bouwperceel:bouwperceel:

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

behorende bebouwing is toegelaten.
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bouwperceelgrens:bouwperceelgrens:bouwperceelgrens:bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

bouwwerk:bouwwerk:bouwwerk:bouwwerk:

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

verbonden.

erf- en terreinafscheiding:erf- en terreinafscheiding:erf- en terreinafscheiding:erf- en terreinafscheiding:

De afbakening van een erf of perceel van een ernaast gelegen erf dan wel perceel of van

de openbare ruimte.

escortbedrijf:escortbedrijf:escortbedrijf:escortbedrijf:

een natuurlijk persoon, groep van personen, en/of rechtspersoon die prostitutie aanbiedt,

die uitgeoefend wordt op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte of woning.

gebouw:gebouw:gebouw:gebouw:

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

wanden omsloten ruimte vormt.

kunstwerk (civieltechnisch):kunstwerk (civieltechnisch):kunstwerk (civieltechnisch):kunstwerk (civieltechnisch):

product van de techniek, vooral (in de weg- en waterbouw) werk dat van andere

materialen is vervaardigd dan uitsluitend aarde en zand, zoals tunnels, bruggen en

sluizen. Een wegvak of een deel van de spoorbaan worden op zichzelf niet tot de

kunstwerken gerekend.

maaiveld: maaiveld: maaiveld: maaiveld: 

de bovenkant van het aansluitende afgewerkte terrein dat een bouwwerk omgeeft, met

dien verstande dat in geaccidenteerd terrein het gemiddelde van die bovenkanten wordt

aangehouden. 

(openbare) nutsvoorziening:(openbare) nutsvoorziening:(openbare) nutsvoorziening:(openbare) nutsvoorziening:

een bouwwerk dat ten dienste staat van het openbaar energietransport, de

telecommunicatie, het transport van drinkwater en afvalwater, het openbaar vervoer of

het wegverkeer en daarmee vergelijkbare voorzieningen, zoals een schakelkast, een

elektriciteitshuisje en een verdeelstation.

onderkomens:onderkomens:onderkomens:onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- en vaartuigen,

waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, stacaravans, kampeerauto's,

alsook tenten, schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten behoeve van een recreatief

buitenverblijf.
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overig bouwwerk:overig bouwwerk:overig bouwwerk:overig bouwwerk:

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

duurzaam met de aarde is verbonden.

pand:pand:pand:pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige

eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar

is.

perceel: perceel: perceel: perceel: 

een deel van het Nederlands grondgebied van welk deel de Dienst voor het kadaster en

openbare register, de begrenzing met behulp van landmeetkundige gegevens heeft

vastgelegd op grond van gegevens betreffende de rechtstoestand, bestemming en het

gebruik dat door zijn kadastrale aanduiding is gekenmerkt.

prostitutie:prostitutie:prostitutie:prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander

tegen vergoeding.

seksinrichting:seksinrichting:seksinrichting:seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof

zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van

erotische-pornografische aard plaatsvinden;

onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf -waaronder

begrepen een erotische massagesalon- een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een

sekstheater of een parenclub, alsmede bedrijven die hun bedrijf voeren geheel of

gedeeltelijk in overwegend seksueel geaarde dienstverlening, al dan niet in combinatie

met elkaar.

straatmeubilair:straatmeubilair:straatmeubilair:straatmeubilair:

verkeersgeleiders, rampalen/amsterdammertjes, verkeersborden, brandkranen,

lichtmasten, zitbanken, bloembakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken,

toegangsconstructies voor ondergrondse voorzieningen, kunstwerken, speeltoestellen en

draagconstructies voor reclame, telefooncellen, abri's en kleinschalige bouwwerken ten

behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen en daarmee vergelijkbare objecten.

weg:weg:weg:weg:

een voor het rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de daarin

gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten,

alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeergelegenheden.
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Artikel 2  Wijze van metenArtikel 2  Wijze van metenArtikel 2  Wijze van metenArtikel 2  Wijze van meten

2.1  Wijze van meten2.1  Wijze van meten2.1  Wijze van meten2.1  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

de bouwhoogte van een bouwwerk: de bouwhoogte van een bouwwerk: de bouwhoogte van een bouwwerk: de bouwhoogte van een bouwwerk: 

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

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

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

de oppervlakte van een bouwwerk: de oppervlakte van een bouwwerk: de oppervlakte van een bouwwerk: 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.

peil:peil:peil:peil:

voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte

van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

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

de zijde van de hoofdtoegang.

2.2  Ondergeschikte bouwdelen2.2  Ondergeschikte bouwdelen2.2  Ondergeschikte bouwdelen2.2  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte

bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten,

tot een maximum van 1,50 meter.
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Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels

Artikel 3  GroenArtikel 3  GroenArtikel 3  GroenArtikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving3.1  Bestemmingsomschrijving3.1  Bestemmingsomschrijving3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a (afschermende) groenvoorzieningen; 

b straatmeubilair, zoals straatverlichting en afvalbakken;

c verhardingen voor in- en uitritten;

d (openbare) nutsvoorzieningen; 

e water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2  Bouwregels3.2  Bouwregels3.2  Bouwregels3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen3.2.1  Gebouwen3.2.1  Gebouwen3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

bepalingen:

a De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan

2,00 meter.

b De bouwhoogte van voorzieningen voor verlichting mag niet meer bedragen dan 6,50

meter.

c De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer

bedragen dan 3,50 meter.

3.3  Afwijken van de bouwregels3.3  Afwijken van de bouwregels3.3  Afwijken van de bouwregels3.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het

afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 onder d en toestaan dat de bouwhoogte van overige

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergoot, mits:

a de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6,00 meter;

b deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde qua aard en omvang in de omgeving passen.
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Artikel 4  VerkeerArtikel 4  VerkeerArtikel 4  VerkeerArtikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving4.1  Bestemmingsomschrijving4.1  Bestemmingsomschrijving4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a bewegend en stilstaand verkeer;

b wegen en (rijwiel)paden, inclusief bewegwijzering en verlichting;

c straatmeubilair; 

d parkeervoorzieningen;

e (openbare) nutsvoorzieningen;

f groenvoorzieningen;

g speelvoorzieningen;

h water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

i evenementen.

4.2  Bouwregels4.2  Bouwregels4.2  Bouwregels4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen4.2.1  Gebouwen4.2.1  Gebouwen4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

bepalingen:

a De bouwhoogte van voorzieningen voor verlichting mag niet meer bedragen dan 6,50

meter.

b De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer

bedragen dan 3,00 meter.

4.3  Afwijken van de bouwregels4.3  Afwijken van de bouwregels4.3  Afwijken van de bouwregels4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Afwijking voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering4.3.1  Afwijking voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering4.3.1  Afwijking voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering4.3.1  Afwijking voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het

bepaalde onder 4.2 voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering, met dien

verstande dat deze ten hoogste 30,00 meter mogen bedragen, mits:

a deze passen binnen het stedenbouwkundig beeld ter plaatse;

b andere waarden en belangen niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;

c door (historisch) bodemonderzoek vooraf is vast komen te staan dat er vanuit

milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren bestaan.
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4.4  Specifieke gebruiksregels4.4  Specifieke gebruiksregels4.4  Specifieke gebruiksregels4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Verboden gebruik van de gronden4.4.1  Verboden gebruik van de gronden4.4.1  Verboden gebruik van de gronden4.4.1  Verboden gebruik van de gronden

Onder verboden gebruik van de gronden wordt ten minste verstaan het gebruik van de

grond voor:

a standplaats voor de verkoop van goederen en diensten, promotie, markten, kermissen

en evenementen, zonder dat hiervoor een evenementenvergunning is verleend.  
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Artikel 5  Verkeer - ParkerenArtikel 5  Verkeer - ParkerenArtikel 5  Verkeer - ParkerenArtikel 5  Verkeer - Parkeren

5.1  Bestemmingsomschrijving5.1  Bestemmingsomschrijving5.1  Bestemmingsomschrijving5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Parkeren' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a parkeervoorzieningen;

b bewegend en stilstaand verkeer;

c straatmeubilair; 

d (openbare) nutsvoorzieningen;

e groenvoorzieningen;

f water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

g evenementen.

5.2  Bouwregels5.2  Bouwregels5.2  Bouwregels5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen5.2.1  Gebouwen5.2.1  Gebouwen5.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

bepalingen:

a De bouwhoogte van voorzieningen voor verlichting mag niet meer bedragen dan 6,50

meter.

b De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer

bedragen dan 3,50 meter.

5.3  Afwijken van de bouwregels5.3  Afwijken van de bouwregels5.3  Afwijken van de bouwregels5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afwijking voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering5.3.1  Afwijking voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering5.3.1  Afwijking voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering5.3.1  Afwijking voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het

bepaalde onder 5.2 voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering, met dien

verstande dat deze ten hoogste 30,00 meter mogen bedragen, mits:

a deze passen binnen het stedenbouwkundig beeld ter plaatse;

b andere waarden en belangen niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;

c door (historisch) bodemonderzoek vooraf is vast komen te staan dat er vanuit

milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren bestaan.

5.4  Specifieke gebruiksregels5.4  Specifieke gebruiksregels5.4  Specifieke gebruiksregels5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Verboden gebruik van de gronden5.4.1  Verboden gebruik van de gronden5.4.1  Verboden gebruik van de gronden5.4.1  Verboden gebruik van de gronden

Onder verboden gebruik van de gronden wordt ten minste verstaan het gebruik van de

grond voor:

a standplaats voor de verkoop van goederen en diensten, promotie, markten, kermissen

en evenementen, zonder dat hiervoor een evenementenvergunning is verleend.  
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Hoofdstuk 3    Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregelArtikel 6  Anti-dubbeltelregelArtikel 6  Anti-dubbeltelregelArtikel 6  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 7  Algemene gebruiksregelsArtikel 7  Algemene gebruiksregelsArtikel 7  Algemene gebruiksregelsArtikel 7  Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

a gebruik van gronden en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of

escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;

Artikel 8  Algemene aanduidingsregelsArtikel 8  Algemene aanduidingsregelsArtikel 8  Algemene aanduidingsregelsArtikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  Milieuzone - bodembeschermingsgebied8.1  Milieuzone - bodembeschermingsgebied8.1  Milieuzone - bodembeschermingsgebied8.1  Milieuzone - bodembeschermingsgebied

Binnen het bodembeschermingsgebied Mergelland ter plaatse van de aanduiding

‘milieuzone - bodembeschermingsgebied’ is ten behoeve van duurzaam behoud van

kwetsbare functies en waarden een bijzondere bescherming van de bodem noodzakelijk.

Het streven is een kwaliteit van bodem, grondwater en landschap die voldoet aan de eisen

die de aanwezige bijzondere biotische, abiotische en cultuurhistorische waarden stellen.

Daarbij dient rekening gehouden te worden met, dan wel afstemming te worden gezocht

met het beleid ter zake van de Provinciale Milieuverordening Limburg en het Provinciaal

Omgevingsplan Limburg.

8.2  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied8.2  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied8.2  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied8.2  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

Binnen het grondwaterbeschermingsgebied ter plaatse van de aanduiding ‘milieuzone -

grondwaterbeschermingsgebied’ is een bijzondere bescherming van de openbare

drinkwatervoorziening noodzakelijk. Daarbij dient rekening gehouden te worden met, dan

wel afstemming te worden gezocht met het beleid ter zake van de Provinciale

Milieuverordening Limburg en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.

Artikel 9  Algemene afwijkingsregelsArtikel 9  Algemene afwijkingsregelsArtikel 9  Algemene afwijkingsregelsArtikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Algemene afwijkingen9.1  Algemene afwijkingen9.1  Algemene afwijkingen9.1  Algemene afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het

afwijken:

a van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan

10% van die maten, afmetingen en percentages;
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b in afwijking van sub a is mag in die gevallen waarin reeds uit hoofde van de regels in

de respectievelijke artikelen een omgevingsvergunning voor het afwijken is verleend

niet nogmaals op grond van onderhavige afwijkingsregel een omgevingsvergunning

worden verleend;

c van deze regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting

van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid

en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

d van deze regels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve

van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening

van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes

worden gebouwd, met dien verstande dat:

1 de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ mag bedragen;

2 de bouwhoogte niet meer dan 3,5 meter mag bedragen;

e van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken,

geen gebouwen zijnde met uitzondering van telecommunicatiemasten, wordt vergroot:

1 ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 40 meter;

2 ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 10

meter;

f van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van

antennemasten, met dien verstande dat antennemasten zijn toegestaan, mits:

1 dit niet leidt tot aantasting van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap;

2 de hoogte van de antenne-installatie maximaal 40 meter bedraagt;

3 de antennemast niet in beschermde dorpsgezichten dan wel in de nabijheid van

monumenten wordt geplaatst, tenzij het beschermde dorpsgezicht of monument

hierdoor niet wordt aangetast;

4 de antenne-installatie niet wordt geplaatst in gebieden behorende tot de EHS, POG

en/of Natura 2000;

5 bij het oprichten van antenne-installaties wat betreft plaatsing van

antenne-installaties de hier genoemde volgorde wordt aangehouden:

− in eerste instantie moet de antenne-installatie worden geplaatst op/ aan

bestaande antenne-installaties of andere infrastructurele werking (site sharing);

− indien site sharing om technische redenen niet mogelijk is, wordt de

antenne-installatie op industrieterrein/sportterrein geplaatst;

− indien dit niet mogelijk is, wordt plaatsing aan de rand van de bebouwde kom

voorgestaan;

− indien dit ook niet mogelijk is, wordt plaatsing in het buitengebied toegestaan.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregelsArtikel 10  Algemene wijzigingsregelsArtikel 10  Algemene wijzigingsregelsArtikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1  Algemeen10.1  Algemeen10.1  Algemeen10.1  Algemeen

Burgemeester en Wethouders kunnen de bestemming van het plan wijzigen ten behoeve

van het verschuiven van de bestemmingsgrenzen, voor zover de afwijking van geringe

aard is en ten aanzien van andere ondergeschikte punten, wanneer dit met het oog op de

praktische uitvoering gerechtvaardigd is, respectievelijk indien de aanpassing aan de

terreingesteldheid dit noodzakelijk maakt en daardoor geen belangen van derden

onevenredig worden geschaad.

Artikel 11  Overige regelsArtikel 11  Overige regelsArtikel 11  Overige regelsArtikel 11  Overige regels

11.1  (Wettelijke) regels11.1  (Wettelijke) regels11.1  (Wettelijke) regels11.1  (Wettelijke) regels

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen,

dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip van

inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

11.2  Provinciale regels11.2  Provinciale regels11.2  Provinciale regels11.2  Provinciale regels

Indien en voor zover in deze regels of in de verbeelding van het plan wordt verwezen naar

provinciale regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het

tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

11.3  Gemeentelijke regels11.3  Gemeentelijke regels11.3  Gemeentelijke regels11.3  Gemeentelijke regels

Indien en voor zover in deze regels of in de verbeelding van het plan wordt verwezen naar

gemeentelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op

het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 4    Overgangs- en slotregels

Artikel 12  OvergangsrechtArtikel 12  OvergangsrechtArtikel 12  OvergangsrechtArtikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht gebruik12.1  Overgangsrecht gebruik12.1  Overgangsrecht gebruik12.1  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 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 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 13  SlotregelArtikel 13  SlotregelArtikel 13  SlotregelArtikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Parkeerplaats Banholt’

Vaststelling: 27 mei 2014    


