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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan
Het bestemmingsplan 'Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' met identificatienummer NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-2001 
van de gemeente Papendrecht.

1.2  bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

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  aan-huis-gebonden beroep
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar 
aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, 
welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden 
uitgeoefend; 

1.6  ander bouwwerk
bouwwerk, geen gebouw zijnde. Een ander bouwwerk met dak wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.

1.7  bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.8  bedrijfsmatige activiteiten aan huis
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten gericht op consumentverzorging c.q. het uitoefenen van 
ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of gedeeltelijk door middel van handwerk en waarvan de omvang in de activiteiten 
zodanig is dat de activiteiten in een woning en de daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie, 
kunnen worden uitgeoefend;

1.9  bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  bijbehorend bouwwerk
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
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1.12  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;

1.13  bouwgrens
De grens van een bouwvlak;

1.14  bouwlaag
Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende vloeren of 
balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende voorzieningen voor primaire 
functies van het gebouw of de daaraan gerelateerde functies geschikt of geschikt te maken is, balkon en dakterrassen 
daaronder begrepen;

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 de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van 
goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik , verhuur of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.18  erf
het al dan niet bebouwde perceelsgedeelte, direct gelegen bij een woning, ingericht ten dienste van het gebruik van 
deze woning en indien er een bouwvlak voor hoofdgebouwen aanwezig is, gelegen buiten het bouwvlak;

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

1.20  hoofdgebouw
Een gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het 
belangrijkst is; 

1.21  horeca-activiteiten
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, en het bedrijfsmatig exploiteren van 
zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, waarbij in deze regels de volgende categorieën 
van horeca worden onderscheiden:

1a: aan detailhandel verwante horeca, zoals ijssalon of cafetaria;
1b: overige lichte horeca, zoals restaurant, kleinschalig buurtcafé;
1c: horeca met relatief grote verkeersaantrekkende werking, zoals restaurant met oppervlakte groter dan 250 m2;
2: middelzware horeca, normaliter geopend tot 01.00 uur, zoals café, biljartcentrum;
3: zware horeca, 's nachts geopend, met grote aantallen bezoekers, zoals discotheek.
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1.22  peil
de gemiddelde hoogte van het aan een bouwwerk aansluitende, afgewerkte maaiveld, maar niet hoger dan de kruin van 
de weg in geval dit bouwwerk aan een weg gelegen is; 

1.23  praktijkruimte
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 
architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen 
gebied; 

1.24  voorgevel
gevel van een gebouw die is gelegen aan de zijde van de weg en die in ruimtelijk opzicht de voorkant van het gebouw 
vormt.

1.25  wonen
een complex van ruimten (woning) uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstand tot de zijdelingse perceelsgrens
Tussen de zijdelingse grenzen van een perceel en enig punt van het op dat perceel voorkomend (hoofd-)gebouw, waar 
die afstand het kortst is.

2.2  het bebouwingspercentage
Het percentage van een perceel dat met bouwwerken mag worden bebouwd. Voor zover bouwgrenzen zijn aangeduid 
wordt het bebouwingspercentage berekend over het gebied binnen de bouwgrenzen.

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander bouwwerk, met uitzondering van 
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen.

2.4  de goothoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel. Indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen of dakopbouwen bevinden 
waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 70% van de breedte van de achtergevel of meer dan 50% van 
de breedte van de overige gevels, is de goot, de druiplijn of het boeiboord van die dakkapel of dakopbouw maatgevend 
voor het bepalen van de goothoogte.

2.5  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.

2.6  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.

2.7  het bruto-vloeroppervlak
de vloeroppervlakte van de ruimte(n) van een gebouw wordt gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de 
(buitenste) opgaande scheidingsconstructie en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidingsconstructie, die de 
desbetreffende ruimte(n) omhullen.

2.8  hoogtematen
De in deze regels genoemde maximaal toelaatbare goot- en bouwhoogtes van gebouwen mogen worden overschreden 
door hellende dakvlakken, topgevels, dakkapellen, trappenhuizen, liftkokers, schoorstenen en andere aan het bouwwerk 
ondergeschikte bouwdelen.

2.9  ondergeschikte bouwdelen
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden bij overschrijding van bouw-, c.q. 
bestemmingsgrenzen ondergeschikte bouwdelen, zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding niet meer dan 0,5 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Woongebied

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen; uitsluitend vrijstaande woningen;
b. beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis;
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. groenvoorzieningen, bermen en taluds;
e. speelvoorzieningen;
f. tuinen en erven;
g. paden; 
h. parkeren. 

3.2  Bouwregels

3.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

a. binnen de bestemming mogen maximaal twee woningen worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 13 meter; 
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 11 meter;
d. de minimale afstand tussen het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelsgrens dient 3 meter te zijn;
e. de woningen dienen te worden voorzien van een kap. 

3.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bij iedere woning mag 50 m2 aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd mits:
1. gesitueerd achter de verlengde voorgevel van de woning;
2. het zij- en achtererf voor tenminste 50% onbebouwd blijft.

b. de hoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de 
woning tot een maximum van 4 meter.

3.2.3  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erfafscheiding voor de voorgevel van de woning bedraagt niet meer dan 1 meter;
b. de bouwhoogte van overige erafscheidingen bedraagt niet meer dan 2 meter;
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt niet meer dan 3 meter; 

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Binnen de bestemming Woongebied is het gebruik van gedeelten van woningen voor kantoor- en/of praktijkruimte ten 
behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toegestaan, voor zover:

a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
b. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige activiteit niet groter is dan 25 % 

van het vloeroppervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing met een maximum van 60 m²;
c. ten behoeve van kantoor- en/of praktijkruimte wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
d. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de 

uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
e. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 
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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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Artikel 5  Algemene bouwregels

5.1  Onderkeldering

5.1.1  Algemeen

De planregels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn in geval van 
ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat deze uitsluitend is toegestaan met 
inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen;
b. gebouwd mag worden tussen peil en 3,50 m onder peil. 

5.1.2  Afwijking

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 5.1.1 onder a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de 
oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 30 cm beneden peil;
b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m, met dien verstande dat in 

geval van kelderbouw in belendende percelen in de zijperceelgrens mag worden gebouwd;
c. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel. 

5.2  Parkeren
a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of het veranderen van het gebruik van 

gebouwen en/of gronden, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht,  wordt slechts verleend 
indien gelet op de omvang of de bestemming van het gebouw in voldoende mate ruimte aanwezig is of blijft voor het 
parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat 
gebouw behoort.

b. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen wordt aan de hand van de 
Parkeernormennota Papendrecht 2018, vastgesteld op 6 februari 2018, bepaald of er sprake is van voldoende 
parkeergelegenheid.

c. Als de Parkeernormennota Papendrecht 2018 gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening 
gehouden met de wijziging.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken in dit plan te gebruiken en/of te laten gebruiken en/of in gebruik te geven 
op een wijze of tot een doel strijdig met de gegeven bestemming(en).

6.2  Parkeren
a. Bij het veranderen van het gebruik van gebouwen en/of gronden dient de inrichting van elk perceel zodanig te zijn 

dat voldoende ruimte aanwezig is of blijft om op eigen terrein in de behoefte aan gelegenheid voor parkeren en 
eventueel laden en lossen te kunnen voorzien. 

b. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en/of het veranderen van het 
gebruik van gebouwen en/of gronden wordt aan de hand van de Parkeernormennota Papendrecht 2018, 
vastgesteld op 6 februari 2018, bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.

c. Als de Parkeernormennota Papendrecht 2018 gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening 
gehouden met de wijziging.
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Artikel 7  Algemene aanduidingsregels

7.1  geluidzone - industrie

7.1.1  Verbod

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' mogen geen geluidsgevoelige objecten worden 
gerealiseerd.

7.1.2  Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 7.1.1 , met dien 
verstande dat de geluidsbelasting vanwege industrielawaai aan de gevels van de te realiseren geluidsgevoelige 
objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verleende hogere grenswaarde.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Algemene afwijkingen
Het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het af te wijken van de bepalingen in deze 
regels ten aanzien van de volgende onderwerpen:

a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van een openbaar nutsvoorziening, met een 
grondoppervlakte van ten hoogste 25 m² dat bestaat uit ten hoogste één bouwlaag en dat niet hoger is dan 5 m, 
zoals transformatorhuisjes, gemaalgebouwtjes, schakelhuisjes, wachthuisjes, en andere nutsgebouwtjes en andere 
bouwwerken ten dienste van een openbare nutsvoorziening, met een maximale hoogte van 15 m, zoals 
antennemasten, lichtmasten en kunstobjecten;

b. een ander bouwwerk met een grondoppervlakte van ten hoogste 25 m² dat niet hoger is dan 5 m;
c. het veranderen van de in het plan voorgeschreven maatvoering voor gebouwen en andere bouwwerken met ten 

hoogste 10%, indien zulks verband houdt met de bouwaanvragen waarvan de realisering gewenst of noodzakelijk 
is;

d. het in geringe mate afwijken van het plan teneinde enig onderdeel van het plan, zoals een aanduidingsgrens nader 
te bepalen, uitsluitend indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een 
juiste verwerkelijking van het plan redelijk gewenst en/of noodzakelijk is, waarbij de grenzen met niet meer dan 2 m 
mogen worden verschoven. 

8.2  Parkeren
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2 en 6.2:

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit of:
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  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 
bestemmingsplan, 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 in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de 
inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, 
daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

9.2  Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van gronden 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 sub a, te veranderen of te laten 

veranderen in een ander met het bestemmingsplan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind.

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

d. 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 10  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Kavels Boudewijn Onderwaterlaan'
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