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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Winkelcentrum Breust-Eijsden van de gemeente 
Eijsden-Margraten;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1903.BPLKOM10002WIN-VG01 met de bijbehorende regels en eventuele 
bijlagen;

1.3  aan-huis-verbonden beroep:

een dienstverlenend beroep, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  aanduiding

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

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  ambacht(elijke):

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, 
bewerken of herstellen en het installeren van goederen, alsook het verkopen en/of 
leveren, als ondergeschikte activiteit, van goederen die verband houden met het 
ambacht;

1.7  ander bouwwerk:

bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.8  bebouwing

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

1.9  bestaand:

a. bij bouwwerken: bestaand ten tijde van de terinzage legging van het 
bestemmingsplan als ontwerp;

b. bij gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende 
gebruiksverbod.
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1.10  bedrijfskantine:

een niet voor consumenten toegankelijke ruimte ten behoeve van het nuttigen van 
voedsel en dranken door personeelsleden van een op dezelfde locatie als de winkel is 
gevestigd bedrijf;

1.11  bruto vloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een bedrijf, een 
dienstverlenende instelling, een detailhandelsvestiging, een horecabedrijf of een 
kantoor, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.12  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijgebouw:

een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat een functionele eenheid vormt met, 
ondergeschikt en dienstbaar is, aan een 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  bouwgrens

de grens van een bouwvlak; 

1.17  bouwlaag

een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van onderbouw (souterrain of 
kelder) en zolder;

1.18  bouwperceel

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

1.19  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.20  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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1.21  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;

1.22  daghoreca:

horecabedrijven waarin de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op de verstrekking 
van spijzen en/of kleine maaltijden, die hoofdzakelijk tussen 9.00 - 22.00 uur geopend 
zijn, zoals een lunchroom, restauratie, spijsverstrekkers, ijssalon;

1.23  dakterras:

een voor mensen toegankelijke niet bedrijfsmatige buitenruimte op het dak van een 
gebouw;

1.24  detailhandel

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

1.25  dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

1.26  gebouw

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

1.27  gestapelde woning / appartement

een woning op 1e verdieping (niet zijnde de begane grond) dan wel de 2e verdieping;

1.28  growshop:

winkel waarin de hoofdactiviteit of één van de activiteiten wordt gevormd door 
detailhandel in kweekbenodigdheden (zoals meststoffen, bestrijdingsmiddelen, 
plantenvoeding, potgrond, lampen, ventilatiesystemen en waterpompen) bedoeld voor 
het kweken van verdovende middelen dan wel soortgelijke planten;

1.29  headshop:

winkel waarin de hoofdactiviteit of één van de activiteiten wordt gevormd door 
detailhandel in artikelen of attributen die samenhangen met het consumeren van 
verdovende middelen zoals pijpjes en vloeitjes;

1.30  industrie(le):

een bedrijf dat is gericht op het vervaardigen c.q. bewerken van goederen, producten 
en/of stoffen middels of grotendeels middels machines, installaties of anderszins via 
een geautomatiseerd proces;
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1.31  kantoor

gebouw waarin het vloeroppervlak wordt gebruikt voor het verlenen van diensten, het 
leggen van contacten of het uitvoeren van commerciële handelingen, waarbij de nadruk 
ligt op de administratieve afwikkeling van genoemde handelingen;

1.32  maatschappelijke voorzieningen

educatieve, (para)medische, sociaal-medische, sociaal-culturele en 
levensbeschouwelijke voorzieningen, zorgvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve 
van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten 
dienste van deze voorzieningen;

1.33  maaiveld:

de bovenkant van een terrein dat een gebouw/bouwwerk omgeeft;

1.34  onderbouw: 

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant 
minder dan 1,20 m boven peil is gelegen;

1.35  (openbare) nutsvoorziening:

een bouwwerk dat ten dienste staat van het openbaar energietransport, de 
telecommunicatie, het transport van drinkwater en afvalwater en daarmee vergelijkbare 
voorzieningen, zoals een schakelkast, een elektriciteitshuisje en een verdeelstation;

1.36  peil

a. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst: de hoogte 
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

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

1.37  prostitutie:

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

1.38  seksinrichting

de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf -waaronder begrepen een erotische massagesalon-, een 
seksbioscoop, seksautomatenhal, 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;

1.39  sekswinkel:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van 
erotische/pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht dan wel 
verhuurd;
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1.40  smartshop:

een bedrijf waar bedrijfsmatig psychoactieve middelen en/of benodigdheden voor de 
kweek van hennep en/of andere verdovende middelen te koop worden aangeboden, 
verstrekt of geleverd;

1.41  stedenbouwkundig beeld:

ruimtelijke verschijningsvorm van de bestaande bebouwing, die wordt bepaald door de 
situering, de bouwmassa's, de gevelindeling en de dakvormen;

1.42  supermarkt:

detailhandelsbedrijf met een grote verscheidenheid aan artikelen, hoofdzakelijk 
levensmiddelen, waarbij sprake is van zelfbediening voor de klanten;

1.43  verblijfsgebied:

gedeelte van één of meer bouwwerken op een perceel met dezelfde bestemming, met 
ten minste één verblijfsruimte bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen 
aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toilet-, bad-, technische of 
verkeersruimte;

1.44  verblijfsruimte:

ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte, van één of meer 
bouwwerken op een perceel met dezelfde bestemming, waarin dezelfde kenmerkende 
activiteiten plaatsvinden;

1.45  verdieping:

een bouwlaag, niet zijnde de begane grondbouwlaag;

1.46  verkoopvloeroppervlak:

de oppervlakte van de geheel of grotendeels voor publiek toegankelijke ruimte die is 
bestemd en feitelijk ingericht voor de verkoop van goederen , waaronder begrepen 
uitstallingsruimte, kassa´s, e.d. met uitzondering van magazijn, opslagruimte, kantoor, 
e.d.;

1.47  woning:

een (gedeelte van een complex van ruimten) gebouw dat uitsluitend dient voor de 
huisvesting van één zelfstandige huishouding.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1.1  de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

de kortste afstand van de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat 
bouwperceel voorkomend bouwwerk.

2.1.2  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. 

2.1.3  de vloeroppervlakte:

confrom NEN 2580, zoals bijgevoegd als bijlage 1.

2.1.4  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.1.5  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.

2.1.6  de inhoud van een bouwwerk:

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

2.1.7  de lengte, breedte en diepte van een gebouw:

tussen de buitenzijde van de gevels of het hart van de scheidsmuren, met dien 
verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen of verspringen, het 
gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte.

2.1.8  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. 

2.2  Uitsluiting ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
noodtrappen, (technische) installaties, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, 
overkragingen en overstekende daken buiten beschouwing gelaten. Voor luifels, erkers 
en balkons geldt dit uitsluitend, mits de overschrijding van bouwvlak- of 
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1.50 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Centrum

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel;

b. daghoreca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';

c. terrassen, ten behoeve van horeca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'terras'; 

d. wonen, met dien verstande dat:

1. maximaal 37 gestapelde woningen zijn toegestaan;

2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het toegestane 
maximum aantal wooneenheden is weergegeven

e. dakterras;

f. aan huis verbonden beroepen, onder de voorwaarden dat:

1. de woonfunctie van de woning behouden te dient blijven;

2. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning (en de andere gebouwen) 
tot ten hoogste 50 m² gebruikt mag worden voor het aan huis verbonden 
beroep;

3. degene die de activiteiten in de woning en/of in de bij de woning behorende 
andere gebouwen zal uitvoeren, dient tevens de hoofdbewoner van de woning te 
zijn;

4. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als 
ondergeschikte activiteit;

g. verkeer in de vorm van ontsluitingswegen, passages, paden en bovengrondse 
parkeervoorzieningen;

h. (inpandige) fietsenstalling, abri's, straatmeubilair en dergelijke;

i. (openbare) groenvoorzieningen, trapvelden, speelplaatsen, plantsoenen met de 
daarbij behorende voetpaden en andere voorzieningen;

j. bergings- en infiltratievoorzieningen met bijbehorende bodemfilters, ter plaatse van 
de specifieke aanduiding 'specifieke vorm van centrum - infiltratiebekken';

k. laden en lossen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats';

l. voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut,

en de daarbij behorende voorzieningen, 

met dien verstande dat:

1. de functies genoemd onder a en b, met uitzondering van bedrijfskantine en 
kantoren en horeca ter plaatse van de aanduiding 'horeca' niet op de verdiepingen 
zijn toegestaan;

2. detailhandel is toegestaan tot een totale bruto vloeroppervlakte van maximaal 6.515 
m2, waarbij voorts geldt dat:

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - supermarkt 1' 
een supermarkt is toegestaan, met een bruto vloeroppervlakte van maximaal 
1.685 m2;

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - supermarkt 2' 
een dagwinkel met een bruto vloeroppervlakte van maximaal 235 m² is 
toegestaan, alsmede een supermarkt, waarvan het bruto vloeroppervlak op de 
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begane grond maximaal 1.870 m² mag bedragen en waarbij tevens een 
magazijn in de kelder en een kantine, kantoor en toiletten op de verdieping zijn 
toegestaan en de bestaande oppervlakte niet mag worden uitgebreid;

3. wonen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - supermarkt 
2' is uitgesloten.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Centrum' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen, ten behoeve van de in 3.1 genoemde doeleinden;

b. bijgebouwen;

en de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke qua aard en 
afmetingen bij deze bestemming passen.

3.2.2  Regels met betrekking tot het bouwvlak

Met betrekking tot het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

a. gebouwen moeten in het bouwvlak worden gebouwd;

b. het bouwvlak mag geheel worden bebouwd;

c. het aantal bouwlagen niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 
'maximum aantal bouwlagen' is weergegeven;

d. de hoogte van een afzonderlijke bouwlaag bedraagt minimaal 2,60 m en maximaal 
3,50 m, met uitzondering van de hoogte van de begane grond bouwlaag die  
maximaal 6 meter mag bedragen, met dien verstande dat de hoogte van de begane 
grond bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 
supermarkt 2', maximaal 6 meter mag bedragen;

e. gebouwen worden met een kap dan wel plat afgedekt.

3.2.3  Ondergrondse inzamelvoorzieningen

Voor het bouwen van ondergrondse inzamelvoorzieningen gelden de volgende 
bepalingen:

a. Ondergrondse inzamelvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden 
gebouwd.

b. De oppervlakte van een voorziening mag niet meer bedragen dan 30 m2. 

c. De hoogte bovengronds mag niet meer bedragen dan 2 m.

d. De verticale diepte ondergronds mag niet meer bedragen dan 4 m.

3.2.4  Overige regels met betrekking tot bebouwing

Voor het overige geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten 
hoogste 2,60 m mag bedragen, met dien verstande dat:

a. de hoogte van een keermuur ten hoogste 3 m mag bedragen;

b. de hoogte van voorzieningen voor verlichting en vlaggenmasten en een overkapping 
ten behoeve laden en lossen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'laad- en 
losplaats' ten hoogste 6 m mag bedragen.
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3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 
woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 
naaste omgeving;

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d. ter waarborging van de sociale veiligheid;

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Gebruik van de grond

Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden anders 
dan voor:

a. tuinen, erfverhardingen en groenvoorzieningen;

b. parkeervoorzieningen, verkeers- en verblijfsdoeleinden;

c. opslagdoeleinden, ten behoeve van normaal bij de bestemming behorend gebruik, 
met dien verstande dat buitenopslag niet is toegestaan;

d. uitstalborden en reclameuitingen, indien de overschrijding van bouwvlakgrenzen 
meer dan 1.50 m bedraagt.

3.4.2  Gebruik van opstallen

Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik:

a. van opstallen voor ambachtelijke en/of industriële doeleinden;

b. van opstallen voor groothandel;

c. van opstallen voor een seksinrichting en een sekswinkel, een smartshop, een 
growshop en een headshop, alsmede het gebruik van opstallen voor het telen, 
bewerken en verhandelen van soft- en harddrugs.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van het toestaan van commerciële 
dienstverlening op de begane grond, mits voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden:

1. de ruimte staat ten minste 3 maanden leeg;

2. er mag geen negatieve invloed zijn op de verkeersafwikkeling en de 
parkeerbalans;

3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen mogen niet onevenredig 
worden aangetast;

4. de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de 
waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de 
verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid 
dienen te zijn aangetoond;
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b. het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van het toestaan van consumentverzorgende 
ambachten op de begane grond, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. de ruimte staat ten minste 3 maanden leeg;

2. er mag geen negatieve invloed zijn op de verkeersafwikkeling en de 
parkeerbalans;

3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen mogen niet onevenredig 
worden aangetast;

4. de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de 
waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de 
verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid 
dienen te zijn aangetoond;

c. het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van detailhandel op de begane grond ter plaatse 
van de aanduiding 'horeca', met dien verstande dat op de verdieping uitsluitend een 
bedrijfskantine en kantoren ten behoeve van de functie detailhandel zijn 
toegestaan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. er mag geen negatieve invloed zijn op de verkeersafwikkeling en de 
parkeerbalans;

2. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen mogen niet onevenredig 
worden aangetast;

3. de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de 
waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de 
verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid 
dienen te zijn aangetoond.
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 1

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en 
bescherming van oudheidkundig waardevolle elementen en terreinen.

4.2  Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend ingrepen 
worden verricht voor zover deze niet verder reiken dan het peil aangegeven op de als 
bijlage 2 bijgevoegde kaart met archeologische waarden.

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde, of van werkzaamheden

4.3.1  Verbodsbepaling

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 
1' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend het ophogen,afgraven, 
woelen,mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het 
vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het 
aanleggen van drainage;

b. het verlagen van het waterpeil;

c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen 
en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

4.3.2  Toepassingsbereik

Het verbod, als bedoeld in 4.3.1, is niet van toepassing indien:

d. er reeds een verleende omgevingsvergunning is verleend;

e. de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;

f. de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;

g. de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;

h. de werken en werkzaamheden niet verder reiken dan het peil aangegeven op de als 
bijlage 2 bijgevoegde kaart met archeologische waarden.

4.3.3  Voorwaarden aan de vergunningverlening

Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de in lid 4.3.1 
genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van 
deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch 
materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning de volgende 
voorwaarden worden verbonden:

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

b. de verplichting tot het doen van opgravingen of;
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c. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te Iaten begeleiden 
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen 
kwalificatie.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 2

5.1  Bestemmingsomschrijving

1. De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en 
bescherming van oudheidkundig waardevolle elementen en terreinen.

2. Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige dubbelbestemmingen 
en bestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met dien 
verstande dat de dubbelbestemming voorrang krijgt.

5.2  Bouwregels

a. binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;

b. op de in lid 5.1 genoemde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met 
uitzondering van: 

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid;

2. een bouwwerk zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,5 m en zonder 
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;

3. een bouwwerk met een oppervlakte tot ten hoogste 100 m².

5.3  Afwijken van de bouwregels

a. burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het afwijken van het bepaalde in 5.2, sub a met in acht neming van de voor 
deze gronden geldende overige bouwregels;

b. een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.3, sub a wordt verleend, indien:

1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;

2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische 
waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;

c. een omgevingsvergunning als bedoeld 5.3 sub a kan voorts worden verleend, indien 
mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat mogelijke schade 
kan worden voorkomen door aan de ontheffing voorwaarden te verbinden gericht op:

1. het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden;

2. het doen van opgravingen of;

3. het Iaten begeleiden van de bodemverstorende activiteit door een deskundige 
op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
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5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

5.4.1  Verbodsbepaling

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 
2' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. grondwerkzaamheden dieper dan 0,5 m, waartoe worden gerekend het 
ophogen,afgraven, woelen,mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van 
gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren en het aanleggen van drainage;

b. het verlagen van het waterpeil;

c. het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen 
en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

5.4.2  Toepassingsbereik

Het verbod, als bedoeld in 5.4.1, is niet van toepassing indien:

a. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;

b. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische 
waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;

c. de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogte 100 m² of smaller zijn dan 1 ,5 m 
1;

d. er reeds een verleende aanlegvergunning, ontgrondingvergunning of 
omgevingsvergunning is verleend;

e. de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;

f. de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;

g. de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

5.4.3  Voorwaarden aan de vergunningverlening

Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de in lid 5.4.1 
genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van 
deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch 
materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning de volgende 
voorwaarden worden verbonden:

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

b. de verplichting tot het doen van opgravingen of;

c. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te Iaten begeleiden 
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen 
kwalificatie.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 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.
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Verbod aantasting bestemming aangrenzende percelen

Het is verboden op de in het plan begrepen gronden een bouwwerk of een complex van 
bouwwerken te bouwen, indien daardoor enig bouwwerk of een complex van 
bouwwerken, hetzij niet langer zal blijven voldoen aan, hetzij in een grotere mate zal 
gaan afwijken van het plan.

7.2  Verbod overschrijding bouwgrenzen

Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij 
de bebouwingsgrens wordt overschreden, behoudens overschrijdingen, die volgens 
deze regels zijn toegestaan.

7.3  Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten

7.3.1  Maximale maatvoering

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 
bestaande (delen van) bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan 
meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze afwijkende 
maten en hoeveelheden, uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als maximaal 
toelaatbaar worden aangehouden.

7.3.2  Minimale maatvoering

In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten 
van bestaande (delen van) bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan 
minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze afwijkende 
maten en hoeveelheden, uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als minimaal 
toelaatbaar worden aangehouden.
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  Milieuzone - bodembeheer

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - bodembeheer' dient bij alle voorbereidingen 
van bouwactiviteiten, de bouwactiviteiten zelf en werkzaamheden ten behoeve van de 
terreininrichting rekening te worden gehouden met het gemeentelijk milieubeleid.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, met in achtneming van het bepaalde in de 
dubbelbestemmingen, middels een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het 
plan ten aanzien van:

a. het bebouwen van gronden met gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, 
ten dienste van het openbare nut met een bouwhoogte van ten hoogste 3,50 m en 
een inhoud van ten hoogste 50 m³ en met dien verstande dat door (historisch) 
bodemonderzoek vooraf is vast komen te staan dat vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt geen bezwaren bestaan;

b. het afwijken van de voorgeschreven minimum en maximum maten, voorzover 
daarvoor geen bijzondere afwijkingsbevoegdheid in deze regels is opgenomen en 
mits deze niet meer dan 10% worden veranderd.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1  Wijziging bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van 
het in geringe mate, tot niet meer dan 2,00 m, verschuiven van de bouwvlakgrenzen, 
mits dit noodzakelijk is, in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden van de kaart, 
ten opzichte van de feitelijke situatie, voor zover daarmee wordt beoogd een zo goed 
mogelijke overeenstemming tussen het plan en de werkelijke toestand te bereiken.

10.2  Procedure

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid uit 10.1 wordt de procedure in acht 
genomen zoals vermeld in artikel 11.2.
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Artikel 11  Algemene procedureregels

11.1  Omgevingsvergunning

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan 
zoals bedoeld in de artikel 4.3, is de procedure als vervat in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

11.2  Wijzigingsbevoegdheid

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is 
op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.9a van de 
Wet ruimtelijke ordening van toepassing.

11.3  Nadere eisen

Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, 
worden de navolgende procedureregels in acht genomen:

a. het ontwerpbesluit tot het stellen van nadere eisen ligt met bijbehorende stukken 
gedurende 2 weken ter inzage;

b. burgemeester en wethouders maken de onder a. bedoelde terinzagelegging tevoren 
in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden 
verspreid, alsmede op de gebruikelijke wijze bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen;

d. gedurende de onder a. genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij 
burgemeester en wethouders schriftelijke zienswijzen indienen tegen het 
ontwerpbesluit.
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Artikel 12  Overige regels

12.1  (Wettelijke) regels

Indien en voor zover in deze planregels wordt verwezen naar andere wettelijke 
regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

12.2  Gemeentelijke regels

Indien en voor zover in deze planregels of in de verbeelding 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 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwen

13.1.1  Algemeen overgangsrecht bouwwerken

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,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. 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.

13.1.2  Afwijk ing

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 13.1.1 een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 13.1.2 met 
maximaal 10%. 

13.1.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 13.1.1 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 overgangsbepalingen van dat plan.

13.2  Overgangsrecht gebruik

13.2.1  Algemeen overgangsrecht gebruik

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

13.2.2  Wijzigen strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 13.2.1, 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.

13.2.3  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 13.2.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden gebruik daarna 
te hervatten of te laten hervatten.

13.2.4  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 13.2.1 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 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Winkelcentrum Breust-Eijsden.
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Bijlage
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Bijlage 1  NEN 2580
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Bijlage 2  Kaart archeologische waarden
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