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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal van de provincie Noord-Brabant;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.9930.0000-0001 met de bijbehorende regels;

1.3  aanduiding

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

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  bebouwing

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

1.6  bebouwingspercentage

de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale 
oppervlakte van nader aangegeven gronden;

1.7  bestaand

met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in 
ontwerp ter visie leggen van het plan;

met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van 
het plan;

1.8  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.9  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.10  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;

1.11  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;
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1.12  gebouw

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

1.13  hoogspanningsleiding

een kabel/leiding met een spanningsniveau hoger dan 30.000 Volt;

1.14  kunstwerken

bouwwerken, geen gebouwen zijnde van weg- en waterbouwkundige aard, zoals 
bruggen, viaducten, duikers, keerwanden, beschoeiingen, kademuren en dergelijke;

1.15  maaiveld

de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op de bestaande bebouwing;

1.16  nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, 
gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) 
afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie;

1.17  peil

voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van 
de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

voor gebouwen in het talud van de dijk: de gemiddelde hoogte van het bestaande 
aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde 
van het gebouw;

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

1.18  wet/wettelijke regeling

indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. 
verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het 
tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  Gebouwen en bouwwerken

2.1.1  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.

2.1.2  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 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.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Leiding - Hoogspanningsverbinding

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Leiding - Hoogspanningsverbinding’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor 
hoogspanningsleidingen met een beschermingszone van 5 meter.

3.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

a. in afwijking van het bepaalde in de overige voor gronden geldende 
bestemmingsplannen mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

3.3  Afwijken van de bouwregels

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 3.2 ten behoeve van bouwwerken als toegestaan ingevolge de overige 
voor deze  gronden geldende bestemmingsplannen, alsmede voor bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de betrokken leidingen, mits de hoogte 
niet meer dan 3 meter bedraagt.

b. Indien door de bouw of plaatsing of de aanwezigheid van een bouwwerk schade 
wordt of kan worden toegebracht aan de in lid 3.1 omschreven doeleinden wordt 
geen afwijking verleend.

c. Alvorens Burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 
3.3 onder a verlenen horen zij de beheersinstantie van de betrokken leidingen. 

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

3.4.1  Verbod

In het belang van de hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 3.1 is het, 
behoudens het bepaalde in artikel 4.3.2, verboden op en in de in artikel 4.1 bedoelde 
gronden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen of 
afgraven, dieper dan 1 m onder peil; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen, dieper dan 1 m 
onder peil;

c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van 
voorwerpen, dieper dan 1 m onder peil;

d. diepploegen, dieper dan 1 m onder peil;

e. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving 
aangegeven, en daarmee verband houdende constructies, dieper dan 1 m onder 
peil;

f. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds 
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bestaande watergangen, dieper dan 1 m onder peil;

g. het aanbrengen van verhardingen.

3.4.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 3.4.1 is niet van toepassing op werken of 
werkzaamheden die:

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;

d. plaatsvinden voordat de hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 3.1 worden 
aangelegd, of;

e. de uitvoering betreffen van dit inpassingsplan.

3.4.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar, 
mits:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de 
hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 3.1;

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 5  Overgangsrecht bouwwerken

5.1  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 teniet is gegaan.

5.2  Afwijken

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

5.3  Uitzondering

Het eerste lid 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. 
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Artikel 6  Overgangsrecht gebruik

6.1  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.

6.2  Strijdig gebruik

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

6.3  Verbod

Indien het gebruik, bedoeld in eerste lid, 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.

6.4  Uitzondering

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan.

6.5  Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het gebruik van het overgangsrecht leidt tot een onbillijkheid 
van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het inpassingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het 
voordien geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten behoeve van die 
persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken middels een 
omgevingsvergunning.
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Artikel 7  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal.
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