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HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 

 

ARTIKEL 1.1  BEGRIPPEN 

 

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

Het plan: het bestemmingsplan “N65 Vught”, vastgesteld door de raad van de 

gemeente Vught d.d. PM, zoals vervat in deze regels en de plankaart en voorzien 

van een toelichting.  

 

De plankaart: de gewaarmerkte kaart met bijbehorende verklaring, die bestaat uit 

twee bladen. Op blad 1 (nummer 99.98) zijn de bestemmingen van de in het plan 

begrepen gronden aangewezen en op blad 2 (nummer 99.98) zijn de daarbij 

behorende dwarsprofielen A t/m I opgenomen.  

 

De overige begripsregels in alfabetische volgorde: 

 

Aanduiding: een geometrisch bepaald vlak of figuur met bijbehorende tekst of getal, 

waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten 

aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

 

Andere bouwwerken: bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

Bebouwing: één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 

 

Bestemmingsgrens: een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 

bestemmingsvlak. 

 

Bestemmingsvlak: een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 

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. 

 

Bouwgrens: de grens van een bouwvlak. 

 

Bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, 

bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. 

 

Bouwperceelsgrens: de grens van een bouwperceel. 
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Bouwvlak: een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waar 

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en andere bouwwerken zijn toegelaten. 

 

Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 

welke hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 

vindt in of op de grond. 

 

Gebouw: een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

 

Geluidsscherm: een ander bouwwerk langs de weg, dat is bedoeld om de geluidsbelasting 

vanwege die weg op de geluidsgevoelige bestemmingen in de nabijheid, te reduceren. 

 

Onderdoorgang langzaam verkeer: kunstmatig aangelegde en gebouwde doorgang onder 

een weg bestemd voor het langzame verkeer ((brom)fietsers en voetgangers). 

 

Peil: het peil voor gebouwen en andere bouwwerken, is de door burgemeester en 

wethouders vastgestelde hoogte van de openbare weg waarop het desbetreffende gebouw 

of bouwwerk geen gebouw zijnde, is georiënteerd. 

 

Spoorviaduct: een ander bouwwerk waarmee een spoorweg over een verdiept aangelegde 

weg wordt geleid. 

 

Weg: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de 

daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of 

zijkanten. 
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ARTIKEL 1.2  WIJZE VAN METEN 

 

 

Bij de toepassing van deze regels geldt de volgende wijze van meten: 

 

1. De bouwhoogte van een bouwwerk; wordt gemeten vanaf het peil tot aan het hoogste 
punt van een gebouw of van een ander bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte 

bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes, luchtkokers, liftopbouwen en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

2. De dakhelling; wordt gemeten langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
 

3. De goothoogte van een bouwwerk; wordt gemeten vanaf het peil tot aan de bovenkant 
van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel. 

 

4. De verticale diepte van een bouwwerk; wordt gemeten vanaf het peil tot aan de 
onderkant van het weglichaam, de fundering niet meegerekend. 

 

5. De bebouwde oppervlakte: wordt gemeten door de som te nemen van alle oppervlakten 
van de gebouwen, die gemeten wordt binnen de buitenomtrek van de gebouwen ter 

hoogte van het maaiveld. Daarbij wordt een ondergeschikt bouwdeel waarvan de 

verticale projectie op het horizontale vlak kleiner dan 4 m² is, niet meegerekend. 

 

6. De overbouwde oppervlakte wordt gemeten door de som te nemen van de 
oppervlakten van de gedeelten van een gebouw, die zich geheel boven het niveau van 

het maaiveld bevinden en daar niet mee gelijk liggen. Daarbij worden een ondergeschikt 

bouwdeel, waarvan de verticale projectie op het horizontale vlak kleiner is dan 4 m² niet 

meegerekend. 

 

7. De oppervlakte van een bouwwerk wordt gemeten 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. 

 

8. De bruto vloeroppervlakte wordt gemeten door de som te nemen van alle oppervlakten 

van de gedeelten van een gebouw, die (kunnen) worden gebruikt voor horeca-

activiteiten.  
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HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 

 

 

 

ARTIKEL 2.1  GROEN   (G) 

 

Lid 1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. groenvoorzieningen, bermen en beplantingen; 

2. speelvoorzieningen en straatmeubilair; 

3. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen watergangen, duikers, 

zaksloten en infiltratievoorzieningen; 

alsmede voor: 

4. geluidwerende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding “zone geluidsschermen”. 

 

Lid 2 Bouwregels 

Op de voor Groen aangewezen gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken, ten 

dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat zijn toegestaan: 

1. telecommunicatiemasten, anders dan het C-2000 netwerk, met een hoogte van 

maximaal 20 meter. 

2. palen, masten en portalen voor verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het 

verkeer met een hoogte van maximaal 12 meter. 

3. geluidsschermen ter plaatse van de aanduiding “zone geluidsschermen”, waarvan de 

hoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte, welke vereist is op grond van een 

akoestisch onderzoek op basis van de Wet geluidhinder, tot maximaal 5,00 meter. 

4. overige andere bouwwerken, met een hoogte van maximaal 1,0 meter. 

 

Lid 3 Specifieke gebruiksregels 

De voor Groen aangewezen gronden en bebouwing mogen niet voor parkeren worden 

gebruikt. 
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ARTIKEL 2.2 HORECA   (H) 

 

 

Lid 1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse, het 

bedrijfsmatig verstrekken van logies en het exploiteren van een zaalaccommodatie; 

2. tuinen, erven, terrassen en verhardingen; 

3. parkeer- en groenvoorzieningen. 

alsmede voor: 

4. één dienstwoning. 

 

Lid 2 Bouwregels 

Op de voor Horeca aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd met 

inachtneming van de aanduidingen op de plankaart en de volgende regels: 

 

1. Binnen het bouwvlak: 

a) binnen het bouwvlak mag maximaal 1.200 m2 aan bruto vloeroppervlakte worden 
gerealiseerd, met inachtneming van de overige bouwregels; 

b) binnen het bouwvlak mag de goot- en bouwhoogte van de gebouwen niet meer 

bedragen dan de op de plankaart aangeduide “maximale goot- en bouwhoogte”; 

c) binnen het bouwvlak mag de dakhelling van een kap op een gebouw niet meer dan 
60 graden bedragen; 

d) de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 4 meter bedragen, 

met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 meter mag 

bedragen. 

 

2. Buiten het bouwvlak: 

a) buiten het bouwvlak mag per bouwperceel maximaal 100 m2 van de bij het 
hoofdgebouw behorende gronden worden bebouwd met gebouwen en andere 

bouwwerken, en met inachtneming van de overige bouwregels; 

b) buiten het bouwvlak mag de goothoogte van de gebouwen niet meer dan 3 meter 
bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter; 

c) buiten het bouwvlak mag de dakhelling van een kap niet meer dan 60 graden 
bedragen; 

d) buiten het bouwvlak moet de afstand van de gebouwen tot de grens aan de 
voorzijde of zijkant van het bouwperceel ten minste 5 meter bedragen; 

e) de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 4 meter bedragen, met 
dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 meter mag 

bedragen. 
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Lid 3 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van opstallen voor: 

a) aan horeca verwante bedrijvigheid, zoals een speelautomatenhal, discotheek of voor 

winkels ingericht voor tijdelijke verkoop; 

b) permanente en/of tijdelijke bewoning behoudens de dienstwoning; 

c) seksinrichting of escortbedrijf. 

 

Lid 4 Ontheffing bebouwing binnen bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 2 onder 

1.a om meer dan 1.200 m2 aan bruto vloeroppervlakte binnen het bebouwingsvlak toe te 

staan. Deze ontheffing wordt alleen verleend, indien aangetoond wordt dat voldaan kan 

worden aan de volgende parkeernormen: 

a) 13 parkeerplaatsen per 100 m2 aan bruto oppervlakte voor het gebruik als restaurant. 

b) 1,5 parkeerplaats per hotelkamer. 

c) 7 parkeerplaatsen per 100 m2 aan bruto oppervlakte voor het gebruik als 

zaalaccommodatie. 
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ARTIKEL 2.3  VERKEER (V) 

 

Lid 1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. wegen, straten, voet- en rijwielpaden, met hoofdzakelijk een verkeersfunctie; 

2. parkeer-, groenvoorzieningen, bermen en straatmeubilair; 

3. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen watergangen, duikers, 

zaksloten en infiltratievoorzieningen; 

4. nutsvoorzieningen; 

alsmede voor: 

5. een verkeersveilige en groene inrichting ingericht volgens de op de plankaart 

aangeduide dwarsprofielen A t/m I; 

6. geluidwerende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding “zone geluidsschermen” 

7. een onderdoorgang voor langzaam verkeer ter plaatse van de aanduiding “(olv)”. 

8. een spoorviaduct voor het railverkeer ter plaatse van de aanduiding “(rv)”; 

 

Lid 2 Bouwregels 

Op de voor Verkeer aangewezen gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken, ten 

dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat zijn toegestaan:  

1. telecommunicatiemasten, anders dan het C-2000 netwerk, met een hoogte van 

maximaal 20 meter. 

2. palen, masten en portalen voor verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het 

(rail)verkeer met een hoogte van maximaal 12 meter. 

3. geluidsschermen ter plaatse van de aanduiding “zone geluidsschermen”, waarvan de 

hoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte, welke vereist is op grond van een 

akoestisch onderzoek op basis van de Wet geluidhinder, tot maximaal 5,00 meter. 

4. een spoorviaduct ter plaatse van de aanduiding “(rv)” met een hoogte van maximaal 5 

meter. 

5. een onderdoorgang voor langzaam verkeer ter plaatse van de aanduiding “(olv)” met 

een hoogte van maximaal 1,5 meter en een verticale diepte van maximaal 5 meter. 

6. openbare nutsgebouwen, telefooncellen en wachthuisjes ten behoeve van het 

openbaar vervoer met een hoogte van maximaal 3,5 meter en een inhoud van 

maximaal 10 m3. 

7. overige andere bouwwerken met een hoogte van maximaal 1,0 meter. 

 

Lid 3 Specifieke gebruiksregels 

De voor Verkeer aangewezen gronden mogen niet worden gebruikt voor een 

motorbrandstofverkooppunt. 
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Lid 4 Aanlegvergunning 

 

A. Verbodsbepaling 

Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke (aanleg)vergunning van 

burgemeester en wethouders, op de in lid 1 bedoelde gronden de navolgende werken en/of 

werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren: 

1. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, straten, voet- en rijwielpaden, 
parkeervoorzieningen en/of andere oppervlakteverhardingen, in afwijking van de op de 

plankaart aangeduide dwarsprofielen A t/m H. 

 

B. Uitzonderingen 

Het in lid 4, onder A, genoemde verbod is niet van toepassing op werken en/of 

werkzaamheden die: 

1. noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud en beheer van de gronden; 

2. noodzakelijk zijn voor de realisering van een bouwwerk waarvoor een 

bouwvergunning is verleend; 

3. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

 

C. Toetsing 

Een aanlegvergunning mag alleen worden geweigerd en moet ook worden geweigerd, 

indien door de uitvoering van het werk, dan wel door de daarvan (in)direct te verwachten 

gevolgen, blijvend afbreuk wordt gedaan aan de in lid 1 genoemde waarden, en hieraan 

door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen. 
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HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 

 

 

ARTIKEL 3.1  ANTI-DUBBELTELBEPALING 

 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

 

 

ARTIKEL 3.2 ALGEMENE GEBRUIKSREGELS 

 

Lid 1 Gebruik van gronden en bouwwerken 

 

A. Naast hetgeen daaromtrent is bepaald in de specifieke gebruiksregels onder de 

bestemmingen, is het verboden de in het plan begrepen gronden en bouwwerken te 

gebruiken of laten gebruiken voor doeleinden in strijd met de in het plan gegeven 

bestemmingen. 

 

B. Onverminderd het bepaalde onder 1, is het in ieder geval verboden de gronden en 

opstallen te gebruiken of laten gebruiken voor: 

1. opslagdoeleinden, anders dan in verband met het toegelaten gebruik, waarbij in 
ieder geval als strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaarlijke 

opslag, waaronder opslagruimte voor vuurwerk; 

2. het plaatsen en/of geplaatst houden van onderkomens; 
3. het storten en/of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen; 
4. bewoning als het gaat om vrijstaande bijgebouwen; 
5. andere doeleinden dan waarvoor burgemeester en wethouders ontheffing hebben 
verleend. 

 

C. Het bepaalde onder B is niet van toepassing: 

1. op (tijdelijk) gebruik voor de realisering en/of handhaving van de bestemmingen of 
het normale onderhoud van de gronden en/of bouwwerken; 

2. op de opslag voor de normale bedrijfsvoering van de in het plan toegelaten 
bedrijven. 
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Lid 2 Ontheffing van de gebruiksregels 

 

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van de algemene en specifieke 

gebruiksregels, indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

 

ARTIKEL 3.3 ALGEMENE ONTHEFFINGSREGELS 

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in deze regels 

voor: 

 

1) het afwijken van de voorgeschreven maatvoering, afstanden en percentages voor 

bouwwerken, indien naar aanleiding van een aanvraag om bouwvergunning blijkt dat 

afwijking noodzakelijk is, mits de afwijking van de maatvoering niet meer dan 10% 

bedraagt. 

 

2) het overschrijden van een bebouwingsgrens of een begrensde aanduiding, indien 

meetverschillen of de definitieve verkaveling daartoe aanleiding geven, mits de grenzen 

met niet meer dan 2 meter worden verschoven. 

 

3) het in geringe mate aanpassen van de op de plankaart aangeduide dwarsprofielen, 

indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft. 

 

4) het toestaan van openbare nutsgebouwen, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar 

vervoer, telefooncellen, gebouwen ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 

toiletgebouwen, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwen, met dien verstande 

dat: 

a) de inhoud per gebouw niet meer dan 50 m3 mag bedragen; 
b) de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen. 

 

5) de oprichting van andere bouwwerken met een hoogte van maximaal 10 m. 
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ARTIKEL 3.4 PROCEDUREREGELS 

 

 

Procedure ontheffingen 

 

Bij het voornemen om ontheffing te verlenen krachtens deze regels passen burgemeester 

en wethouders de volgende procedure toe: 

a) Het voornemen tot ontheffing van deze regels of de aanduidingen op de plankaart ligt 

met bijbehorende stukken, voor een ieder gedurende 2 weken ter inzage bij de 

secretarie van de gemeente; 

b) Burgemeester en wethouders geven vooraf kennis van de terinzagelegging in een dag-, 

nieuws-, of huis-aan-huis-blad en verder op de gebruikelijke wijze; 

c) In deze kennisgeving wordt vermeld dat belanghebbenden gedurende de termijn van 

terinzagelegging hun zienswijzen omtrent het voornemen tot ontheffing, bij 

burgemeester en wethouders naar voren kunnen brengen; 

d) Indien zienswijzen naar voren zijn gebracht wordt het besluit tot ontheffing nader met 

redenen omkleed; 

e) Burgemeester delen deze met redenen omklede beslissing mee aan degene die de 

zienswijzen naar voren hebben gebracht. 
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HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

 

ARTIKEL 4.1  OVERGANGSREGELS 

 

Lid 1 Overgangsrecht bouwwerken 

 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een 

bouwvergunning, 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit, geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen 2 jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Eenmalig kan ontheffing worden verleend van het eerste lid voor het vergroten van de 

inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan. 

 

Lid 2 Overgangsrecht gebruik 

 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 

voortgezet. 

2. 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. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan één jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna 

te hervatten of te laten hervatten. 

4. 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. 
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ARTIKEL 4.2 SLOTREGEL 

 

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam: 

 

Bestemmingsplan “N65 Vught” 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de  

gemeente Vught van d.d. .............. 

tot vaststelling van het bestemmingsplan  

“N65 Vught” 

 

 

 

Mij bekend, 

de raadsgriffier van de gemeente Vught. 
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