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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

Het bestemmingsplan 'Willeskop 144a, Oudewater' met identificatienummer  
NL.IMRO.0589.BPwilleskop144a-VO01 van de gemeente Oudewater.

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  aan huis gebonden beroep

Het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een 
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, 
paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, welke door hun beperkte 
omvang in een gedeelte van een woning worden uitgeoefend.

1.6  archeologische waarde

De aan een gebied toegerekende waarden in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden.

1.7  bebouwing

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

1.8  bebouwingspercentage

Een in de planregels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein aangeeft dat 
maximaal mag worden bebouwd.

1.9  bed & breakfast

Recreatief nachtverblijf in de vorm van logies met ontbijt binnen bestaande gebouwen.

1.10  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.11  bestaande bouwwerken

Bouwwerken die op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan zijn, worden of 
kunnen worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en/of de Woningwet.

1.12  bestaand gebruik

Het op het tijdstip van het inwerking treden van het plan aanwezige gebruik.

1.13  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
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1.14  bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. 
Voor zover het bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning betreft, wordt voor de toepassing van dit 
begrip in afwijking van het begrip hoofdgebouw de bedrijfswoning aangemerkt als hoofdgebouw.

1.15  bevoegd gezag

Het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.16  bouwen

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

1.17  bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.18  bouwlaag

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

1.19  bouwperceel

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

1.20  bouwperceelgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.21  bouwvlak

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

1.22  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.

1.23  cultuurhistorische waarde

De aan een bouwwerk, gebied of landschapselement toegekende waarde in verband met ouderdom, 
gaafheid, zeldzaamheid en herkenbaarheid vanuit historisch oogpunt in relatie met de bijbehorende 
abiotische randvoorwaarden (bodem, water, terreinvormen).

1.24  dak

Iedere bovenbeëindiging van een gebouw.

1.25  detailhandel

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

1.26  erotisch getinte vermaaksfunctie

Een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal.
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1.27  gebouw

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

1.28  hoofdgebouw

Eén of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.29  kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van dagrecreatie.

1.30  kleinschalige horecagelegenheid

Theeschenkerij of proeverij van streekeigen producten dan wel producten afkomstig van het eigen

bedrijf, géén café, restaurant of ander horecabedrijf zijnde.

1.31  landschapswaarde

De aan een gebied toegekende waarde wat betreft het waarneembare deel van het aardoppervlak, welke 
waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van bodem, water, terreinvormen, 
niet-levende en levende natuur en het menselijk grondgebruik in onderlinge samenhang en 
wisselwerking.

1.32  natuurwaarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en/of fauna, in relatie met de 
bijbehorende abiotische randvoorwaarden (bodem, water, terreinvormen).

1.33  ondergrondse bouwlaag

Een geheel of gedeeltelijk beneden het peil gelegen, voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte.

1.34  overkapping

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met ten hoogste één wand.

1.35  peil

a. Voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst, of minder dan 5 m daarvan: 
de hoogte van de weg (ter plaatse van de hoofdtoegang);

b. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil;
c. in andere gevallen en voor ander bouwwerken niet op of in het water: de hoogte van de bestaande 

omliggende terreinen (maaiveld).

1.36  platte afdekking

Een (min of meer) horizontaal vlak ter afdekking van een gebouw dat meer dan tweederde van het 
grondvlak van het gebouw beslaat.

1.37  praktijkruimte

Een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op 
administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, (para)medisch, therapeutisch of een daarmee 
naar aard gelijk te stellen gebied.

1.38  prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen 
vergoeding.
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1.39  recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen 
dit recreatieve gebruik is toegestaan.

1.40  seksinrichting

De voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische 
aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een 
erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, 
al dan niet in combinatie met elkaar.

1.41  voorgevelrooilijn

De op een perceel aanwezige lijn, die ten tijde van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan is gelegen: evenwijdig aan de weg en in het verlengde van de dichtst bij de 
weg gelegen gevel van het hoofdgebouw; dan wel (indien deze gevel niet evenwijdig is aan de weg): 
evenwijdig aan de weg door het dichtst bij de weg gelegen hoekpunt van gevels van het hoofdgebouw; 
dan wel: de naar de weg gekeerde voorgevelgrens.

1.42  woning

Een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van één 
huishouden.

1.43  woonhuis

Een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk 
boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid 
beschouwd kan worden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  Gebouwen en bouwwerken

a. De afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelsgrens

vanaf de buitenwerkse gevelvlakken dan wel, indien sprake is van overstekende daken met een 
overstekend gedeelte van meer dan 0,75 m, respectievelijk overstekken van meer dan 0,75 m, vanaf de 
buitenrand van het overstekende dak/de overstek, neerwaarts geprojecteerd, tot de kadastrale zijgrens 
van het perceel. 

b. 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. 

c. De breedte van een gebouw

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de scheidingsmuren. 

d. De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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. 

h. Afstanden

Loodrecht.

i. Maten

Buitenwerks, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 m buiten 
beschouwing blijven.

2.2  Ondergeschikte bouwdelen

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwperceel- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 
m bedraagt.

2.3  Maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);
c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);
d. voor verhoudingen in procenten (%);
e. voor hoeken/hellingen in graden (º).

2.4  Meten

Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van de lijn.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. opgaande beplanting;
c. het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden;
d. kleinschalige recreatieve voorzieningen;
e. water;
f. parkeerplaatsen;

met daarbij behorende:

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
h. paden.

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

3.2.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Groen zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te 
voeren:

a. het afgraven, egaliseren en ophogen van gronden.

3.2.2  Uitzonderingen

Het in artikel 3.2.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b. reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van 

kracht worden van het bestemmingsplan.

3.2.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een in 3.2.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de natuurlijke en/of landschappelijke waarden van de gronden en/of de afschermende 
werking van de beplanting.
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en erven behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

met daarbij behorende:

b. bouwwerken, geen gebouw zijnde; 
c. paden; 
d. andere werken; 
e. erven; 
f. parkeervoorzieningen.

4.2  Bouwregels

Op de voor 'Tuin' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden 
gebouwd ten dienste van de bestemming met dien verstande dat:

a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis gebonden beroep, met dien 
verstande dat de maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m²;

met daarbij behorende:

b. gebouwen; 
c. bouwwerken, geen gebouw zijnde; 
d. tuinen en erven.

5.2  Bouwregels

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste 
van de bestemming.

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen in casu woonhuizen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. per bouwvlak is ten hoogste 1 woonhuis toegestaan; 
c. de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³; 
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m; 
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.

5.2.2  Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor een bijbehorend bouwwerken een overkapping bij een woonhuis gelden de volgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer dan 50 m² bedragen; 
b. een bijbehorend bouwwerk mag worden gebouwd op een afstand van 4 m achter de naar de weg(en) 

gekeerde (voor)gevel(s) van de woning en het verlengde daarvan en de afstand tot de woning mag 
niet meer bedragen dan 25 m; 

c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m; 
d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk moet tenminste 1,5 m lager zijn dan bouwhoogte van 

de woning;
e. in afwijking van het bepaalde onder a zijn tevens bijbehorende bouwwerken in de vorm van 

vrijstaande bijgebouwen bij hoofdgebouwen toegestaan ter plaatse van de bouwaanduiding 
'bijgebouw'.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel mag niet meer bedragen dan 1 m; 
c. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel mag niet meer bedragen dan 2 m; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.

5.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten 
behoeve van:

a. de verkeersveiligheid; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
c. de gebruiksmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven; 
d. de landschappelijke inpassing.
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5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van bewoning; 
b. het gebruik van onbebouwde gronden voor de buitenopslag van goederen.

5.4.2  Landschappelijke inpassing

Het gebruik van de gronden ten behoeve van de in Wonen genoemde doeleinden, is enkel toegestaan 
indien binnen twee jaar na ingebruikname van de woning, het erfinrichtingsplan, zoals opgenomen in 
Bijlage 1 van de regels is uitgevoerd en in stand wordt gehouden.
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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemming(en) (basisbestemming), mede bestemd voor:

a. het behoud en de bescherming van de archeologische waarden;

met daarbij behorende:

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden; 
d. voorzieningen.

6.2  Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog' aangewezen gronden mag, in afwijking 
van hetgeen in de overige regels is bepaald, niet worden gebouwd.

6.2.1  Uitzonderingen

Het bepaalde in 6.2 is niet van toepassing op:

a. een bouwplan die betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en de 
bodem op een grotere diepte dan 0,3 m niet verder wordt verstoord; 

b. bouwwerken en bouwplannen met een oppervlakte van niet meer dan 200 m²;
c. een bouwplan die betrekking heeft op een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 

0,3 m en zonder heiwerkzaamheden zal worden geplaatst; 
d. bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van instandhouding en bescherming van en onderzoek 

naar aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden; 
e. activiteiten waar geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist is; 
f. bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is verleend en waarbij een rapport is 

overlegd waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate is vastgelegd.

6.3  Afwijken van de bouwregels

6.3.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2 en toestaan dat 
wordt gebouwd ten dienste van en conform de (basis)bestemming.

6.3.2  Afwegingskader

Een in 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien vooraf door de 
aanvrager een rapport is overlegd 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 
en daartegen uit hoofde van de bescherming van de archeologische waarde geen bezwaar bestaat.

6.3.3  Omgevingsvergunning niet vereist

Een in 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning is niet vereist indien:

a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere 
beschikbare informatie voldoende is vastgesteld;

c. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt gebruikt.

6.3.4  Verplichtingen

Aan een in 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning dan wel een omgevingsvergunning voor het bouwen 
kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg de volgende verplichtingen worden 
verbonden:
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a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 
kunnen worden behouden;

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

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd 
gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

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

6.4.1  Algemeen

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de tot 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 
hoog' bestemde gronden over een oppervlakte van 200 m² of meer de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het egaliseren en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
b. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm;
c. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden;
d. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het roeren en omwoelen van gronden, dieper dan 30 cm 

onder peil;
e. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
f. het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen;
g. het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en 

drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
h. het planten van hoogopgaande bomen en/of houtopstanden die dieper (kunnen) wortelen dan 30 cm;
i. het verlagen of verhogen van het waterpeil.

6.4.2  Uitzonderingen op verbod

Het in 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. in het kader van archeologisch onderzoek en opgravingen, mits verricht door een ter zake 

deskundige;
c. die reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van 

kracht worden van het bestemmingsplan;
d. die reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;

dan wel indien:

e. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

f. naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere 
beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

6.4.3  Strijd met bestemming

a. Uitvoering van de andere-werken is in strijd met de bestemming Waarde - Archeologische 
verwachtingswaarde hoog, indien daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten 
gevolgen een onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden, hetgeen 
dient te blijken uit een rapport waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate 
is vastgesteld. 

b. Een rapport als bedoeld onder a is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag 
de archeologische waarde van de gronden middels advisering door een deskundige afdoende is 
vastgesteld. Deze informatie wordt dan ook als een rapport beschouwd.

6.4.4  Procedure

Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) kan het 
bevoegd gezag advies inwinnen van een ter zake deskundige.
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6.5  Wijzigingsbevoegdheid

6.5.1  Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen en de bestemming van het gebied 
wijzigen dan wel laten vervallen:

a. indien de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend 
geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft;

b. indien andere wettelijke regelen daartoe aanleiding geven. 
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Artikel 7  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde middelhoog

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde middelhoog' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de daar voorkomende bestemming(en) (basisbestemming), mede bestemd voor:

a. het behoud en de bescherming van de archeologische waarden;

met daarbij behorende:

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden; 
d. voorzieningen.

7.2  Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde middelhoog' aangewezen gronden mag, in 
afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, niet worden gebouwd.

7.2.1  Uitzonderingen

Het bepaalde in 7.2 is niet van toepassing op:

a. een bouwplan die betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en de 
bodem op een grotere diepte dan 0,3 m niet verder wordt verstoord; 

b. bouwwerken en bouwplannen met een oppervlakte van niet meer dan 2.500 m²;
c. een bouwplan die betrekking heeft op een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 

0,3 m en zonder heiwerkzaamheden zal worden geplaatst; 
d. bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van instandhouding en bescherming van en onderzoek 

naar aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden; 
e. activiteiten waar geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist is; 
f. bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is verleend en waarbij een rapport is 

overlegd waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate is vastgelegd.

7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2 en toestaan dat 
wordt gebouwd ten dienste van en conform de (basis)bestemming.

7.3.2  Afwegingskader

Een in 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien vooraf door de 
aanvrager een rapport is overlegd 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 
en daartegen uit hoofde van de bescherming van de archeologische waarde geen bezwaar bestaat.

7.3.3  Omgevingsvergunning niet vereist

Een in 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning is niet vereist indien:

a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere 
beschikbare informatie voldoende is vastgesteld;

c. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt gebruikt.

7.3.4  Verplichtingen

Aan een in 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning dan wel een omgevingsvergunning voor het bouwen 
kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg de volgende verplichtingen worden 
verbonden:
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a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 
kunnen worden behouden;

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

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd 
gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

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

7.4.1  Algemeen

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de tot 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 
middelhoog' bestemde gronden over een oppervlakte van 2.500 m² of meer de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het egaliseren en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
b. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm;
c. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden;
d. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het roeren en omwoelen van gronden, dieper dan 30 cm 

onder peil;
e. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
f. het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen;
g. het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en 

drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
h. het planten van hoogopgaande bomen en/of houtopstanden die dieper (kunnen) wortelen dan 30 cm;
i. het verlagen of verhogen van het waterpeil.

7.4.2  Uitzonderingen op verbod

Het in 7.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. in het kader van archeologisch onderzoek en opgravingen, mits verricht door een ter zake 

deskundige;
c. die reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van 

kracht worden van het bestemmingsplan;
d. die reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;

dan wel indien:

e. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

f. naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere 
beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

7.4.3  Strijd met bestemming

a. Uitvoering van de andere-werken is in strijd met de bestemming Waarde - Archeologische 
verwachtingswaarde middelhoog, indien daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te 
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan 
plaatsvinden, hetgeen dient te blijken uit een rapport waarin de archeologische waarde van de 
gronden in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Een rapport als bedoeld onder a is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag 
de archeologische waarde van de gronden middels advisering door een deskundige afdoende is 
vastgesteld. Deze informatie wordt dan ook als een rapport beschouwd.

7.4.4  Procedure

Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) kan het 
bevoegd gezag advies inwinnen van een ter zake deskundige.
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7.5  Wijzigingsbevoegdheid

7.5.1  Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen en de bestemming van het gebied 
wijzigen dan wel laten vervallen:

a. indien de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend 
geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft;

b. indien andere wettelijke regelen daartoe aanleiding geven. 
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Artikel 8  Waarde - Ecologie

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn behalve voor de daar voorkomende bestemming 
(en) (basisbestemming), mede bestemd voor:

a. de instandhouding en ontwikkeling van de ecologische verbindingszone; 
b. de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen 

landschaps- en natuur(wetenschappe)lijke waarden;

met daarbij behorende:

c. bouwwerken; 
d. voorzieningen.

8.2  Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de overige 
regels is bepaald, ingevolge dit plan toegestane bouwwerken slechts worden opgericht indien en voor 
zover de belangen van de ecologische verbindingszone en de ter plaatse voorkomende dan wel aan 
deze gronden eigen landschaps- en natuurwaarden dit toestaan.

8.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten 
behoeve van:

a. het waarborgen van de landschappelijke, ecologische en natuurlijke kwaliteit ter plaatse; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

8.4  Specifieke gebruiksregels

8.4.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen ten gevolge waarvan een onevenredige 
aantasting van de natuurwetenschappelijke ter plaatse plaatsvindt; 

b. de nieuwvestiging van agrarische functies of teelten die voor de bedrijfsvoering (al dan niet deels) 
afhankelijk zijn van het gebruik van meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen als bedoeld onder a; 

alsmede het gebruiken en laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken op een wijze die:

c. de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen 
natuur-, ecologische- en landschappelijke waarden aantast of negatief kan beïnvloeden.

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

8.5.1  Verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de tot 'Waarde - Ecologie' bestemde gronden de volgende 
werken of werkzaamheden uit te voeren:

a. de bedrijfsmatige teelt van gewassen die naar hun aard en wijze van telen negatieve invloed kunnen 
hebben op natuur(wetenschappe)lijke waarden, indien en voor zo ver deze teelten nog niet aanwezig 
waren op het tijdstip waarop dit plan rechtskracht krijgt; 

b. het aanleggen of verharden van paden, wegen of parkeergelegenheden of het aanbrengen van 
andersoortige terreinverhardingen met een breedte van meer dan 3 m; 

c. het verlagen, ophogen, afgraven of egaliseren van de bodem; 
d. het beplanten met houtachtige gewassen van gronden die ten tijde van het van kracht worden van dit 

bestemmingsplan niet als met bedoelde gewassen beplante gronden konden worden aangemerkt, 
met dien verstande dat het aanleggen en rooien van geriefbosjes/landschapselementen 
vergunningsvrij is indien wordt voldaan aan het convenant landschapselementen; 

e. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de 
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daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
f. het aanleggen van tijdelijke baggerdepots voor de opslag van baggerspecie.

8.5.2  Uitzonderingen op verbod

Het in 8.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, en 
werkzaamheden die:

a. het normale beheer, onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen; 
b. reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van 

kracht worden van het bestemmingsplan; 
c. die reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning; 
d. betrekking hebben op de verbetering van de landschappelijke kwaliteit ter plaatse;
e. betrekking hebben op de ecologische kwaliteit ter plaatse; 
f. betrekking hebben op de natuurwetenschappelijke kwaliteit ter plaatse.

8.5.3  Strijd met bestemming

a. Uitvoering van de andere werken is in strijd met de bestemming indien daardoor dan wel door de 
daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de waarden van 
deze gronden kan plaatsvinden, hetgeen dient te blijken uit een rapport waarin de landschappelijke, 
ecologische en natuurwetenschappelijke waarden van de gronden in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Een rapport als bedoeld onder a is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag 
de landschappelijke, ecologische en natuurwetenschappelijke waarden van de gronden middels 
andere beschikbare informatie is vastgesteld. Deze informatie wordt dan ook als een rapport 
beschouwd.
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Artikel 9  Waterstaat - Waterkering

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor waterhuishouding door middel van dijken, kaden, dijksloten en 
andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering, waarbij deze bestemming ten opzichte van de 
onderliggende bestemming van primaire betekenis is.

9.2  Bouwregels

Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald:

a. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' 
worden gebouwd.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 10  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 11  Algemene bouwregels

11.1  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen te stellen aan:

a. de situering, de verhouding breedte-diepte, de nokrichting en dakvorm van gebouwen;
b. de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. teneinde aldus zeker te stellen dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, aansluiten op 

de in het gebied gebruikelijke bouwvormen en passen in de ruimtelijke karakteristiek van de 
omgeving; daarbij wordt rekening gehouden met de reeds aanwezige bebouwing en oriëntatie van de 
voorgevels; het stellen van nadere eisen op dit punt mag er niet toe leiden dat de gebruiks- en 
inrichtingsmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen in onevenredige mate worden 
aangetast;

d. het aantal en de situering van parkeervoorzieningen op het eigen terrein, mede in relatie tot die in 
het openbaar gebied.

11.2  Overschrijding voorgevelrooilijn

De voorgevelrooilijn mag niet met gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
overschreden, tenzij het betreft:

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, funderingen, balkons, erkers en entreeportalen, mits 
de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt;

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1 m 
bedraagt;

c. terreinafscheidingen.

11.3  Geluidzones langs wegen

Indien en voor zover gronden zijn gelegen binnen een zone van:

a. 250 m ter weerszijden van een weg met een of twee rijstroken;
b. 400 m ter weerszijden van een weg met drie of vier rijstroken;

mogen toegelaten geluidgevoelige functies uitsluitend worden gerealiseerd of vervangen met 
inachtneming van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder en/of 
het Besluit geluidhinder of een vastgestelde hogere grenswaarde, behoudens voor zover artikel 76, lid 3 
van de Wet geluidhinder van toepassing is.
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Artikel 12  Algemene gebruiksregels

12.1  Strijdig gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan:

a. het gebruiken of het laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
b. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats voor bagger en grondspecie;
c. het gebruiken van onbebouwde gronden als opslagplaats van vaten, kisten, al dan niet voor gebruik 

geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe bouwmaterialen, afval, 
puin, grind of brandstoffen;

d. de uitstalling-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen;
e. het gebruiken van bijgebouwen ten behoeve van bewoning.

12.2  Uitzondering strijdig gebruik

 Onder een gebruik strijdig met de bestemming, wordt niet verstaan:

a. vormen van gebruik als genoemd in 12.1 die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond 
ingevolge de bestemmingsomschrijving mag worden gebruikt;

b. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele 
evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daardoor ingevolge een wettelijk 
regel, vergunning of ontheffing vereist is en deze is verleend;

c. het aanleggen of laten aanleggen van kabels en/of leidingen, met uitzondering van buisleidingen 
waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing is, tenzij deze in dit plan 
specifiek zijn geregeld.
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Artikel 13  Algemene aanduidingsregels

13.1  vrijwaringszone - straalpad

13.1.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' gelden voor die gronden in afwijking van 
hetgeen in de overige regels is bepaald de navolgende aanvullende regels.

13.1.2  Bouwregels

Voor een bouwwerk geldt de volgende regel:

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 32 m bedragen.

13.1.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.1.2 en toestaan 
dat de bouwhoogte wordt verhoogd tot niet meer dan 40 m.

13.1.4  Afwegingskader

Een in 13.1.3 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien uit overleg met de 
straalpadbeheerder blijkt dat daartegen met het oog op het doelmatig functioneren van de 
straalverbinding geen bezwaar bestaat.
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Artikel 14  Algemene afwijkingsregels

14.1  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels 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 geven;

c. de bestemmingsregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het terrein 
mits de structuur van het bestemmingsplan niet wordt aangetast en de bij afwijking gewenst en 
noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het bestemmingsplan;

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en 
toestaan dat de bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en 
toestaan dat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt 
vergroot tot niet meer dan 40 m;

f. de bestemmingsregels en toestaan dat de grenzen van het bouwperceel naar de buitenzijde worden 
overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen, 

mits de bouwperceelgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden;
4. het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde daarvan voor 

het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek)erker, gemeten uit de zijgevel, niet 
meer bedraagt dan 1,50 m;

5. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de 
bouwhoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen.

14.2  Afwegingskader

Een in 14.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend indien geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f. de sociale veiligheid.
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Artikel 15  Overige regels

15.1  Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment 
van vaststelling van het plan.

15.2  Parkeren

a. Voor parkeren geldt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen danwel voor het 
toestaan van een andere planologische gebruiksactiviteit vast dient te staan dat voldoende 
parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden, waarbij voldoende betekent dat 
wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeernormen zoals bepaald in de Nota parkeernormen 
gemeente Oudewater (vastgesteld op 14 juli 2021), met dien verstande dat als voornoemde Nota 
parkeernormen gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die 
wijziging.

b. bij een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in sub a en worden 
toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen 
onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 16  Overgangsrecht

16.1  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, 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 wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 16.1 sub a een omgevingsvergunning verlenen voor 
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 16.1 sub a met maximaal 10%.

c. 16.1 sub 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.

16.2  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 16.2 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 16.2 sub 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. 16.2 sub 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 17  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Willeskop 144a, Oudewater van de gemeente Oudewater.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Erfinrichtingsplan
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