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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:
het bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg met identificatienummer 
NL.IMRO.1942.BP2016N003008-0001 van de gemeente Gooise Meren;

1.2  bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten 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  agrarisch bedrijf:
een bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 
en/of het houden van dieren (met uitzondering van de intensieve veehouderij);

1.6  bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.7  bebouwingspercentage:
het percentage van de oppervlakte van een bouwperceel, dat mag worden bebouwd;

1.8  bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) 
een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is;

1.9  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  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;

1.12  bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;

1.13  bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop, ingevolge de regels, een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.14  bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;

 

Rotonde Churchillstraat-Rijksweg  5



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

1.16  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;

1.17  detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 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;

1.18  erf:
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en de bestemming deze 
inrichting niet verbiedt;

1.19  gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.20  landschappelijke waarden:
de cultuurhistorische en de visuele waarden van het landschap;

1.21  natuurlijke waarden:
de abiotische en biotische waarden van een gebied;

1.22  normaal onderhoud:
het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en 
gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.23  nutsvoorziening:
voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals ten behoeve van de levering van elektriciteit, gas, 
drinkwater en telecommunicatiediensten, alsmede ten behoeve van riolering en afvalinzameling;

1.24  peil:
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het op 

de gevel aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

1.25  silo:
een bouwwerk ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.26  verblijfsgebied:
gedeelte van de openbare ruimte dat hoofdzakelijk is bestemd en is ingericht voor langzaam verkeer, 
doch in ondergeschikte mate tevens fungerend als erftoegangsweg.

1.27  waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede water aan- en/of afvoer, waterberging en 
waterkwaliteit;

1.28  werk:
een werk, geen gebouw of bouwwerk zijnde;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de hoogte of 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;

2.2  de oppervlakte van bebouwing:
de oppervlakte van de grond, in beslag genomen door de horizontale projectie van een gebouw of 
bouwwerk.
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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. de uitoefening van grondgebonden veehouderijbedrijven;
b. het behoud het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en landschapsparken (openheid) van de 

gronden; 
met daaraan ondergeschikt:
c. het behoud van landschappelijke waarden;
d. het behoud van bodemkundige waarden;
e. infrastructurele- en groenvoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2  Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten 
behoeve van de bestemming met inachtneming van de volgende regels.

3.2.1  Gebouwen
Gebouwen zijn niet toegestaan.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. uitsluitend toegestaan zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitgezonderd silo's, bassins en 

overkappingen; 
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5,00 m bedragen.

3.3  Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, met het oog op verkeersveiligheid, sociale veiligheid, milieusituatie, de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en behoud en/of herstel van landschappelijke en 
natuurlijke waarden. 

3.4  Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 onder b en 
toestaan dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 15,00 m.

3.5  Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten buiten het bouwperceel;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor nieuwe nietgrondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering 

anders dan agrarische bedrijfsactiviteiten ten behoeve van grondgebonden veehouderijbedrijven;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
e. het gebruik van gronden en gebouwen voor het bedrijfsmatig stallen van caravans en 

niet-agrarische motorvoertuigen;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor manegeactiviteiten;
g. het gebruik van de gronden ten behoeve van bollenteelt, alsmede bosbouw, houtteelt en/of andere 

opgaande teeltvormen;
h. het scheuren en frezen van de zode, anders dan ten behoeve van graslandverbetering, herinzaai 

of de teelt van ruwvoedergewassen, indien meer dan 20% van het totale bedrijfsareaal ten behoeve 
van deze teelt wordt gebruikt;

i. het gebruik van de gronden als erf, buiten een zone van 25,00 m vanaf de zij- en achtergevel(s) 
van de bedrijfswoningen.

 

Rotonde Churchillstraat-Rijksweg  9



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

3.6.1  Algemeen
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het verharden van agrarische perceel- en/of kavelontsluitingswegen buiten het bouwperceel met 

een grotere breedte dan 4,00 m;
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen ten behoeve van het agrarische gebruik buiten het 

bouwperceel, niet zijnde perceel- en/of kavelontsluitingswegen, met een oppervlakte van meer dan 
50 m²;

c. het aanleggen en/of verbeteren van overige verharde en/of halfverharde wegen, paden en/of dijken 
buiten het bouwperceel;

d. het diepploegen, af- en/of vergraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatiefmedegebruik;
f. het wijzigen van de grondsamenstelling en/of het aanbrengen van voorzieningen, waaronder 

afschermende materialen;
g. het aanleggen van drainage en/of andere kavelverbeteringswerkzaamheden;
h. het graven en/of dempen van watergangen.

3.6.2  Uitzondering
Het in lid 3.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

3.6.3  Voorwaarden
De in lid 3.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien voldoende aannemelijk is dat 
landschappelijke waarden en de bijbehorende dynamiek niet worden bedreigd. 

3.7  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming "Agrarisch gebied 
met natuurwaarden in een open landschap" wordt gewijzigd in een bestemming Natuur, mits: 
a. geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin 

dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
b. de wijziging betrekking heeft op gronden die:

1. met betrekking tot de externe productieomstandigheden reeds beperkingen ondervinden en/of 
die landbouwkundig beperkte gebruiksmogelijkheden hebben, dan wel;

2. nodig zijn voor de afronding van natuurgebieden.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, alsmede rotondes, kruisingen en aansluitingen, opstelstroken, busstroken, voet- en 

fietspaden;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, bermen en taluds, geluidswerende 

voorzieningen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, kunstobjecten, reclame-uitingen, 
voorzieningen voor de verkeersregeling en -geleiding, water en waterhuishoudkundige 
voorzieningen.

4.2  Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten 
behoeve van de bestemming met inachtneming van de volgende regels.

4.2.1  Algemeen
Ten aanzien van het bouwen gelden de volgende regels:
a. de totale grondoppervlakte van bebouwing mag maximaal 50 m2 van de oppervlakte van het 

bestemmingsvlak bedragen.

4.2.2  Gebouwen
Ten aanzien van gebouwen gelden, aanvullend op het bepaalde in lid 4.2.1, de volgende regels:
a. de bouwhoogte van gebouwen mag maximaal 3 m bedragen.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden, aanvullend op het bepaalde in lid 4.2.1, 
de volgende regels:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal bedragen:

1. 12 m voor lichtmasten en kunstobjecten;
2. 9 m voor verkeersregelinstallaties, verkeers- en bewegwijzeringsborden;
3. 4 m voor geluidswerende voorzieningen;
4. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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Artikel 5  Leiding - Hoogspanning

5.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Hoogspanning' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een 
ondergrondse hoogspanningsleiding.

5.2  Bouwregels
Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming, tot een bouwhoogte van 1 m.

5.3  Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in lid 5.2 een omgevingsvergunning verlenen 
voor:
a. bebouwing ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen overeenkomstig de 

bouwregels van de andere daar voorkomende bestemmingen; 
b. bebouwing tot een bouwhoogte van 3 m ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming; 
mits schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder van de leiding en geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren en beheren van de leiding.

5.4  Specifieke gebruiksregels
a. De regels van Artikel 5 gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, 

waarmee de bestemming samenvalt;
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 

deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.

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

5.5.1  Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of 

parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het uitvoeren van overige grondbewerkingen, zoals woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

aanleggen van drainage en ontginnen;
d. het aanplanten van diepwortelende beplanting;
e. het indrijven van voorwerpen in de grond;
f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere kabels en 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
h. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
i. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen.

5.5.2  Uitzondering
Het in lid 5.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, waartoe mede 

gerekend wordt de aanleg van een rotonde met bijbehorende werken en werkzaamheden, met het 
oog op de vervanging van de bestaande kruising;

c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

5.5.3  Toelaatbaarheid
De in lid 5.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien schriftelijk advies is 
ingewonnen bij de beheerder van de leiding en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
doelmatig en veilig functioneren en beheren van de leiding. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

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.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

7.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen
Het bevoegd gezag is bevoegd om bij omgevingsvergunning af te wijken van de bepalingen van dit plan 
en toestaan dat een bestemmingsgrens wordt overschreden voor de aanleg van bij een rotonde of 
verkeersweg behorende voorzieningen, zoals overrijdbare stroken, bermen, groenvoorzieningen, 
taluds, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, indien dit noodzakelijk of gewenst is met het oog 
op:

de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer of de ruimtelijke (beeld-)kwaliteit;
in verband met (meet-)verschillen tussen de feitelijk aanwezig situatie in het veld en de in dit plan 
gehanteerde (topografische) situatie;

waarbij geldt dat een bestemmingsgrens met maximaal 3 m mag worden overschreden. 

7.2  Overschrijding maatvoering
Het bevoegd gezag is bevoegd om bij omgevingsvergunning af te wijken van de bepalingen van dit plan 
en toestaan dat van de in het plan gegeven maten maximaal 10% mag worden afgeweken, indien dit 
noodzakelijk of gewenst is met het oog op de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer of de 
ruimtelijke (beeld-)kwaliteit. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 8  Overgangsrecht

8.1  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 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 de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 8.1 sub a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%.

c. Lid 8.1 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.

8.2  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 lid 8.2 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 het lid 8.2 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. Lid 8.2 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 9  Slotregel

9.1  Citeertitel
Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg.
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