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 Bestemmingsplan Wickengaard

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Bestemmingsplan Wickengaard met identificatienummer 
NL.IMRO.0321.0490WICKENGAARD-OWBP van de gemeente Houten.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar 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  aaneengebouwd

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden in de perceelsgrens zijn gebouwd, met dien 
verstande dat de eindwoning slechts aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens hoeft te worden 
gebouwd.

1.6  bebouwing

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

1.7  bebouwingspercentage

een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel (dan wel bouwvlak of 
bestemmingsvlak) dat is of mag worden bebouwd.

1.8  bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten.

1.9  beroep en bedrijf-aan-huis

beroep of bedrijf 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 
verenigbaar is; hieronder wordt in ieder geval niet verstaan het voeren van een:

1.10  bestaand

bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het tijdstip van vaststelling van het bestemmingsplan legaal 
bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, 
waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van vaststelling is ingediend;

bij gebruik: het gebruik dat op het moment van inwerkingtreding van het plan legaal bestaat.

1.11  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.12  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
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1.13  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met 
een dak.

1.14  bouwen

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

1.15  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.16  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 gedeeltelijke ondergrondse 
bouwdelen, maar met uitsluiting van geheel ondergrondse bouwdelen en zolders.

1.17  bouwperceel

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

1.18  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel.

1.19  bouwvlak

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

1.20  bouwwerk

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

1.21  detailhandel

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

1.22  dove gevel

a. Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 
bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 
geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), of

b. Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de 
delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

1.23  erfbebouwing

bijbehorende bouwwerken en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.24  gebouw

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

1.25  geluidsgevoelige objecten

woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld in artikel 1 
van de Wet geluidhinder.
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1.26  hoofdgebouw

een 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 of zijn.

1.27  inrichting

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid 
die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht

1.28  kap

een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30 graden en minder 65 
graden.

1.29  kinderopvang

het opvangen van kinderen op locatie, al dan niet tegen betaling, waarbij de volgende indeling wordt 
aangehouden:

a. kleinschalig: maximaal 6 kinderen;
b. middelgroot: 7 tot 30 kinderen;
c. grootschalig: meer dan 30 kinderen.

1.30  maaiveld

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

in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte bouwterrein.

1.31  opslag

het in bewaring houden van goederen.

1.32  peil

niveau van het maaiveld;

of

voor zover blijkt uit de betreffende bestemmingsregeling.

1.33  perceelgrens

de grens van een bouwperceel.

1.34  prostitutie

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

1.35  prostitutiebedrijf

prostitutie in een daarvoor ingerichte ruimte en in dienstverband (seksclub, bordelen, privé-huizen), niet 
zijnde sekswinkels, seksbioscopen, sekstheaters en daarmee gelijk te stellen bedrijfstypen.

1.36  voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel 
kan worden aangemerkt.

1.37  voorgevellijn

de lijn in het verlengde van de voorgevel.
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1.38  voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 
geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder.

1.39  webwinkel

een detailhandelsvestiging waar goederen via het internet of via de telefoon worden besteld en betaald.

1.40  woning

een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één zelfstandig huishouden, niet zijnde een 
woonschip of -ark.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstand tot de bouwperceelgrens

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het 
kortst is. 

2.2  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.

2.3  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.

2.4  het bebouwd oppervlak van een perceel 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen.

2.5  het bebouwingspercentage

het door bouwwerken bebouwde oppervlak, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het 
bouwperceel, voor zover dat gelegen is binnen de bestemming of een in de regels nader aan te duiden 
gedeelte van die bestemming.

2.6  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.

2.7  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.8  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.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

b. nutsvoorzieningen;
c. speelvoorzieningen;
d. verkeer en verblijf (niet zijnde parkeren) in de vorm van voet- en fietspaden, kunstwerken en 

straatmeubilair;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.
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Artikel 4  Verkeer - Wegverkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

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

a. verkeer en verblijf;
b. parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

c. geluidwerende voorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.
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Artikel 5  Water

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterberging;
b. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. bermen, bermstroken en bermsloten;
d. infiltratie voorzieningen;
e. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

5.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een bouwhoogte van ten 
hoogste 3 m worden gebouwd.

5.2.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.2, mits:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waterstaatsbelangen;
b. vooraf schriftelijk advies gevraagd is bij de waterbeheerder.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

a. tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
1. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 

goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval;
2. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen.

b. het innemen van een ligplaats voor drijvende woningen, woonarken, pleziervaartuigen of bijboten.
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, daaronder begrepen beroepen- en bedrijven-aan-huis;
b. tuinen, erven en terreinen;
c. nutsvoorzieningen;
d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder parkeren;
e. groenvoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven; 
c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven; 
d. de dakhelling mag niet meer bedragen dan 60o;
e. de bouwvlakken mogen volledig worden bebouwd, tenzij op de verbeelding anders aangegeven; 
f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn uitsluitend hoofdgebouwen in de vorm van 

appartementen toegestaan;
g. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' mogen uitsluitend twee-onder-één-kapwoningen en/of 

vrijstaande woningen worden gebouwd;
h. voor de onder f. bedoelde woningen geldt:

1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1' dienen de naar het spoor gerichte 
gevels van woningen in de tweede en derde bouwlaag te worden gerealiseerd als dove gevel;

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-2' dienen de naar het spoor gerichte 
gevels van woningen in de derde bouwlaag te worden gerealiseerd als dove gevel;

i. voor de onder g. bedoelde woningen geldt:
1. de voorgevellijn van naast elkaar gebouwde woningen dient ten minste 1,7 meter te verspringen 

ten opzichte van elkaar;
2. ten hoogste 2 naast elkaar gebouwde woningen mogen in dezelfde voorgevellijn worden 

gebouwd.
3. de afstand van een hoofdgebouw tot ten minste één zijdelingse perceelsgrens mag niet minder 

bedragen dan 3 m.

6.2.2  Erfbebouwing

a  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. bijbehorende bouwwerken zijn alleen toegestaan achter de voorgevellijn; 
c. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 50% van de oppervlakte van het 

bouwperceel buiten het bouwvlak, met een maximum van 50 m2;
d. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 3,2 m;
e. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 6 m;  
f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -  bergingen' mogen uitsluitend bergingen 

worden gebouwd, behorend bij het nabijgelegen appartementencomplex;
g. voor de onder f. bedoelde bergingen geldt een maximale hoogte van 3 meter.

b  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 m, met dien verstande dat de 

 12



 Bestemmingsplan Wickengaard

bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedraagt;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m.

6.3  Specifieke gebruiksregels

Voor de uitoefening van beroepen en bedrijven aan huis gelden de volgende regels:

a. de woonfunctie zal in overwegende mate behouden moeten blijven, met dien verstande dat 
uitsluitend minder dan 1/3 van het woonoppervlak, met een maximum van 100 m², met inbegrip van 
de maximaal te realiseren aangebouwde bijbehorende bouwwerken, gebruikt mag worden;

b. het gebruik mag niet plaatsvinden in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van 
kleinschalige kinderopvang;

c. detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van:
1. behandelinggerelateerde producten gelijktijdig bij een behandeling;
2. webwinkels, waarbij de goederen niet ter plaatse worden opgehaald en met een maximale 

oppervlakte van 20 m² aan opslag en distributie van de te verhandelen goederen.
d. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag 

geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
e. ieder beroep- of bedrijf-aan-huis dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
f. ieder beroep- of bedrijf-aan-huis dient uitgeoefend te worden door één bewoner zelf en maximaal één 

personeelslid;
g. er zijn maximaal twee beroepen- en/of bedrijven-aan-huis toegestaan per woning.

6.4  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering 
en/of afmetingen van bebouwing, indien dit noodzakelijk is in verband met:

a. een goede stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing;
b. een goede verkeerskundige inpassing;
c. een goede hydrologische inpassing; 
d. een goede brandveiligheid en rampenbestrijding.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  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 8  Algemene bouwregels

8.1  Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen mogen in afwijking van aanduidingen, aanduidingsgrenzen, bestemmingsgrenzen en 
regels worden overschreden door gebouwen, voor zover de overschrijding ten behoeve van de isolatie van 
het gebouw geschiedt en de overschrijding ten hoogste 0,25 m bedraagt.

8.2  Parkeren

Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een gebouw geldt dat:

a. voldoende parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen worden gerealiseerd op de betreffende locatie 
of in de directe omgeving daarvan;

b. 'voldoende', zoals bedoeld onder a betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels 
die zijn neergelegd in de “Nota Parkeernormen Houten” (2014) en;

c. indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met de wijziging.

8.3  Ondergronds bouwen

a. Op plaatsen waar gebouwen zijn of gelijktijdig worden gebouwd mag eveneens ondergronds 
gebouwd worden, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse 
bouwwerken worden gebouwd.

b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 
a voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken op andere locaties dan onder gebouwen mits 
hierdoor de in het gebied aanwezige waarden niet onevenredig worden aangetast.

8.4  Wet- en regelgeving

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen cq. verordeningen e.d., 
dan dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van vaststelling van het 
plan, tenzij anders bepaald.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik met de bestemmingen wordt in ieder geval verstaan:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijven;
b. zelfstandige bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
c. een seksinrichting, (raam- en/of straat)prostitutie en/of escortbedrijf;
d. een coffeeshop;
e. de uitoefening van beroepen en bedrijven aan huis in vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
f. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en al of niet afgedankte stoffen, 

voorwerpen en producten, een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming 
gerichte beheer van de gronden.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Algemene afwijkingen

10.1.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels zodat 
zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte kan worden omgezet, mits: 

a. de omzetting geen onevenredige toename van de verkeersintensiteit tot gevolg heeft;
b. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, waarbij de parkeernormen van toepassing zijn 

zoals opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Houten';
c. minimaal 5 m² berging aanwezig is per onzelfstandige woonruimte.

10.1.2  Maten en bouwgrenzen

Tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is, kan het bevoegd gezag bij 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m 
bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot, 

met dien verstande dat de omgevingsvergunning niet wordt verleend, indien daardoor onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken.

10.1.3  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels en toestaan dat een 
(vrijstaand) bijbehorend bouwwerk gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

a. een dergelijke bewoning dient noodzakelijk te zijn vanuit een medische/sociale urgentie;
b. er is sprake van een situatie welke eindig is;
c. de behoefte aan mantelzorg kan worden aangetoond door middel van een verklaring van een 

onafhankelijke deskundige;
d. voorzieningen die het bouwwerk geschikt maken voor bewoning mogen slechts aanwezig zijn 

gedurende de periode dat mantelzorg wordt verleend en maximaal drie maanden nadat bewoning 
van het bijgebouw is beëindigd;

e. een tijdelijke woonunit mag slechts aanwezig zijn gedurende de periode dat mantelzorg wordt 
verleend en maximaal drie maanden nadat bewoning van de woonunit is beëindigd;

f. de bouwhoogte van de tijdelijke woonunit mag niet meer bedragen dan 3 meter;
g. bewoning van het bijbehorende bouwwerk of de woonunit wordt direct beëindigd nadat de 

mantelzorgbehoefte is komen te vervallen, tenzij niet direct een geschikte vervangende zelfstandige 
woonruimte beschikbaar is. In dat geval mag bewoning van het bijbehorende bouwwerk of de 
woonunit maximaal 12 maanden worden voortgezet nadat de mantelzorgbehoefte is komen te 
vervallen;

h. het bijbehorende bouwwerk is gelegen binnen het bouwvlak dan wel de afstand tot het hoofdgebouw 
niet meer bedraagt dan 20 meter;

i. de oppervlakte ten behoeve van mantelzorg in een bijgebouw bedraagt niet meer dan 80 m², met 
dien verstande dat de maximaal toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet wordt 
overschreden; 

j. de bewoning in het kader van mantelzorg vindt niet plaats op de verdiepingen van een bijbehorend 
bouwwerk; 

k. het gebruik van een bijbehorend bouwwerk of woonunit voor bewoning leidt niet tot een onevenredige 
aantasting van de omgeving en belangen van derden;

l. er bestaan geen milieuhygiënische belemmeringen, waarbij rekening moet worden gehouden met 
aspecten zoals veiligheid, geluid en milieu.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
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 een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. het bevoegd gezag kan eenmalig een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde onder a voor het vergrote van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met 
maximaal 10%.

c. het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingsvergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2  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 i het bepaalde onder 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.

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

d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 
Wickengaard'.
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