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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Ruimte voor de Grecht' van de gemeente Woerden.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0632.BPNatuurGrecht-bOW1 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

1.3  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

1.4  bebouwing:

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

1.5  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.6  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.7  bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag 

om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.8  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.

1.9  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 bedoeld om ter plaatse te functioneren.

1.10  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt.

1.11  normaal onderhoud:

het tijdig uitvoeren van vast en variabel onderhoud, gericht op de instandhouding dan wel 

het herstel van aanwezige bouwwerken, gronden, waarden en kwaliteiten; 

1.12  peil:

de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
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1.13  recreatief medegebruik:

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 

waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud en/of herstel en ontwikkeling van actuele en potentiële ecologische, 

landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden;

b. grondgebonden agrarische activiteiten;

c. recreatief medegebruik;

d. watergangen;

e. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals paden en nutsvoorzieningen. 

3.2  Bouwregels

Op de voor Agrarisch met waarden bestemde gronden mogen ten behoeve van het beheer en 

onderhoud van de bestemming uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, met een maximale hoogte van 2,00 m. 

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

3.3.1  Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, 

geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. aanleggen en/of verharden van wegen, paden, alsmede het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;

b. afgraven, ophogen of egaliseren, dan wel ontginnen van gronden;

c. kappen en rooien van houtwallen en/of -singels of bosjes;

d. door nieuwe aanplant realiseren van houtwallen en/of -singels of bosjes;

e. het scheuren of frezen van grasland; 

f. winnen, infiltreren of stuwen van water en andere werken of werkzaamheden die een 

wezenlijke wijziging van de grondwaterstand of de waterhuishouding beogen of ten 

gevolge hebben, anders dan ten behoeve van natuurontwikkeling;

g. aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of 

communicatieleidingen.

3.3.2  Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 3.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden welke het normale onderhoud, beheer en gebruik betreffen 

overeenkomstig de bestemming;

b. werken en werkzaamheden welke noodzakelijk zijn in verband met het op de 

bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;

c. werken en werkzaamheden welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van 

kracht worden van dit plan;

d. werken en werkzaamheden welke reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds 

verleende aanlegvergunning; 

e. werken en werkzaamheden welke uitgevoerd worden in het kader van de landinrichting. 
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3.3.3  Voorwaarden voor verlenen omgevingsvergunning

De in artikel 3.3.1 vermelde omgevingsvergunning kan door bevoegd gezag slechts worden 

verleend indien:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling 

van de ecologische en/of landschappelijke, cultuurhistorische en 

waterhuishoudkundige waarden van de gronden;

b. de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen 

worden verkleind; 

c. bij het scheuren of frezen van grasland een afstand van 1 m uit de slootkant wordt 

aangehouden. 
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Artikel 4  Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud en/of herstel en ontwikkeling van actuele en potentiële ecologische, 

landschappelijke en natuurwaarden;

b. ter plaatse van de aanduiding 'waterberging': tevens voor de bescherming, 

instandhouding en het gebruik van waterbergingsdoeleinden;

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

d. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals paden en nutsvoorzieningen. 

4.2  Bouwregels

Op de voor Natuur bestemde gronden mogen ten behoeve van het beheer en onderhoud van 

de bestemming uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 

maximale hoogte van 2,00 m. 

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

4.3.1  Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, 

geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. aanleggen en/of verharden van wegen, paden, alsmede het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;

b. afgraven, ophogen of egaliseren, dan wel ontginnen van gronden;

c. kappen, vellen en rooien van houtwallen en/of -singels of bosjes;

d. door nieuwe aanplant realiseren van houtwallen en/of -singels of bosjes;

e. het scheuren of frezen van grasland; 

f. winnen, infiltreren of stuwen van water en andere werken of werkzaamheden die een 

wezenlijke wijziging van de grondwaterstand of de waterhuishouding beogen of ten 

gevolge hebben, anders dan ten behoeve van natuurontwikkeling;

g. aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of 

communicatieleidingen.

4.3.2  Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 4.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden welke het normale onderhoud, beheer en gebruik betreffen 

overeenkomstig de bestemming;

b. werken en werkzaamheden welke noodzakelijk zijn in verband met het op de 

bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;

c. werken en werkzaamheden welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van 

kracht worden van dit plan;

d. werken en werkzaamheden welke reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds 

verleende aanlegvergunning; 

e. werken en werkzaamheden welke uitgevoerd worden in het kader van de landinrichting. 

4.3.3  Voorwaarden voor verlenen omgevingsvergunning

De in artikel 4.3.1 vermelde omgevingsvergunning kan door bevoegd gezag slechts worden 

verleend indien:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling 

van de ecologische en/of landschappelijke en waterhuishoudkundige waarden van de 
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gronden;

b. de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen 

worden verkleind; 

c. bij het scheuren of frezen van grasland een afstand van 1 m uit de slootkant wordt 

aangehouden.
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Artikel 5  Water

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water;

b. het behoud en/of herstel en ontwikkeling van actuele en potentiële ecologische, 

landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden;

c. recreatief medegebruik;

d. duikers;

e. oevers en taluds;

f. groenvoorzieningen;

g. bij deze bestemming behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding 

en/of waterkering;

5.2  Bouwregels

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat de hoogte van andere bouwwerken 

niet meer mag bedragen dan 2 m. 
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Artikel 6  Waterstaat - Waterkering

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor waterkering met de daarbij behorende 

bouwwerken en andere werken.

6.2  Bouwregels

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen:

a. uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met 

dien verstande dat de hoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 2,00 

m;

b. geen andere bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen 

worden gebouwd.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 onder 

b ten einde de bouw van bouwwerken ten dienste van andere daar voorkomende 

bestemmingen dan bedoeld in lid 6.1 toe te staan, mits:

a. waterstaatsbelangen dit toelaten;

b. advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de waterkering alvorens de 

omgevingsvergunning wordt verleend.

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

6.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning (voor het uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) binnen de in lid 6.1 bedoelde 

bestemming de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven dan wel indrijven 

van voorwerpen;

c. het uitvoeren van grondwerkzaamheden;

d. het aanbrengen van oppervlakteverharding.

6.4.2  Uitzondering op verbod

Het bepaalde in 6.4.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden:

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een omgevingsvergunning waarvoor ontheffing 

is verleend zoals in lid 6.3 is bedoeld;

b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.

6.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden wordt slechts verleend indien door de werken en werkzaamheden geen 

schade kan ontstaan aan de waterkering.
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6.4.4  Advies

Bij beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden wordt door het bevoegd gezag 

schriftelijk advies ingewonnen bij de waterbeheerder. 

blad 15 van 22                                                                                                               Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud



ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor de Grecht   

Gemeente Woerden   

Projectnummer 242323   

blad 16 van 22                                                                                                               Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud



ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor de Grecht   

Gemeente Woerden   

Projectnummer 242323   

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 gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de opslag van (aan het oorspronkelijk verkeer 

onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het kader van 

de bedrijfsvoering;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

8.2  Geen strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval niet het gebruik 

van de gronden en bouwwerken ten behoeve van extensief recreatief medegebruik gerekend.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

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

maten, afmetingen en percentages;

b. voor afwijkingen van bestemmingsgrenzen en grenzen van bouwvlakken en 

aanduidingsvlakken, mits die afwijkingen niet meer dan 2 m bedragen ten opzichte van 

hetgeen op de plankaart is aangegeven, of wanneer door verandering van de 

eigendomssituatie aangetoond wordt dat een grotere afwijking noodzakelijk is tot een 

maximum van 10 m;
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1  Wijziging bestemmingsgrenzen

Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten einde een 

overschrijding van bestemmingsgrenzen toe te staan, voor zover dit van belang is voor een 

technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit 

noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein.

10.2  Wro-zone - Wijzigingsgebied - 1 

Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten einde op de 

gronden met de aanduiding 'Wro-zone - Wijzigingsgebied - 1' de dubbelbestemming 

Waterstaat - Waterkering op te nemen.

10.3  Wro-zone - Wijzigingsgebied - 2

Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten einde op de 

gronden met de aanduiding 'Wro-zone - Wijzigingsgebied - 2' de dubbelbestemming 

Waterstaat - Waterkering te verwijderen met dien verstande dat dit slechts is toegestaan 

wanneer de wijzigingsbevoegdheid in 10.2 reeds is toegepast.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 

het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

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

11.2  Afwijken bij omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 11.1 een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in lid 11.1 met maximaal 10 %.

11.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 11.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 

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

11.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

11.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.4, 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.

11.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.4, 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.

11.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 11.4 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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ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor de Grecht   

Gemeente Woerden   

Projectnummer 242323   

Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Ruimte voor de Grecht.
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