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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Tracé olieleiding van Rotterdam-Meetstation-1 naar Shell Pernis - 

Gedeelte Rhoon met identificatienummer NL.IMRO.0613.BPNAMolie-VST1 van de gemeente 

Albrandswaard.  

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  afvalinzamelsysteem:

al dan niet geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouwwerken en/of voorzieningen ten 

behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval, glas en dergelijke;

1.6  ander bouwwerk:

een werk, geen bouwwerk zijnde. 

1.7  bebouwing:

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

1.8  bebouwingspercentage

Een percentage dat aangeeft hoeveel van het oppervlak (bovengronds) van een bouwperceel 

door gebouwen mag worden ingenomen.

1.9  bestaand:

bij bebouwing: de bebouwing zoals aanwezig ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen 

van het plan, bij gebruik: het gebruik zoals dat ten tijde van het in werking treden van het 

plan aanwezig was;

1.10  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.11  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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1.12  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. 

1.13  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. 

1.14  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.15  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, dan wel op een deel daarvan, waarop krachtens het plan 

bebouwing is toegestaan; 

1.16  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel; 

1.17  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke, hetzij 

direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond;

1.18  Keur:

wettelijke regels, opgesteld door het waterschap, waarin regels zijn opgenomen voor het 

bouwen en het gebruik van de gronden die aan een waterloop of (binnen een) waterkering 

zijn gelegen. 

1.19  peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 

bouw; 

c. voor overige bouwwerken geldt de hoogte van het terrein bij voltooiing van de bouw.

1.20  Straatmeubilair:

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals:

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken; 

b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame; 

c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een 

inhoud van ten hoogste 100 m3 en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m, waaronder 

begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en 

brandkranen; 

d. afvalinzamelsystemen.
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1.21  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.22  watergang:

een werk al of niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, te 

bergen, af te voeren en toe te voeren, de boven water gelegen taluds, bermen en 

onderhoudspaden daaronder mede verstaan. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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 een bouwwerk:

tussen de verticale projecties van de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de 

gemeenschappelijke scheidingsmuren en 1 meter boven peil. Dakoverstekken, luifels, niet 

aaneengesloten balkons en dergelijke worden hierbij niet meegeteld, mits zij niet verder 

uitsteken dan 0,5 meter.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Verkeer

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor  'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, volgens bestaand profiel; 

b. pleinen; 

c. voet- en fietspaden; 

d. parkeervoorzieningen; 

e. groen en water; 

f. speelvoorzieningen; 

g. straatmeubilair; 

h. bruggen; 

i. nutsvoorzieningen en gemalen.

3.2  Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 3.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

a. geen gebouwen morgen worden gebouwd met uitzondering van straatmeubilair; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 5 m. 
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Artikel 4  Leiding - Gas

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor een aardgastransportleiding met de daar bijbehorende 

bouwwerken en andere werken.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Verbod

Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Gas', mag in afwijking van de bouwregels 

voor de andere voorkomende bestemming(en) dan 'Leiding - Gas', binnen bedoelde zone niet 

worden gebouwd. 

4.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 4.2.1 ten behoeve van de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere 

daar voorkomende bestemmingen, onder de voorwaarde, dat: 

a. de belangen met betrekking tot de betrokken leidingen dit toelaten; 

b. alvorens een omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij 

de beheerder van de betrokken leiding.

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

4.4.1  Verbod

Het is verboden ten behoeve van het leidingbelang ter plaatse van de gronden als bedoeld in 

lid 4.1 de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te 

doen uitvoeren of te laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 

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

burgemeester en wethouders:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 

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 andere oppervlakteverhardingen; 

e. het rooien van hoogopgaande en/of diepwortelende beplantingen en bomen; 

f. het aanleggen van wegen of paden; 

g. het permanent opslaan van goederen; 

h. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers of andere wateren.

4.4.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud en beheer van de leiding; 

b. van geringe omvang zijn of gericht op en noodzakelijk zijn voor de instandhouding van 

de leiding; 

c. niet van ingrijpende betekenis zijn; 

d. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

e. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringsstrook of ten 

aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 

blad 10 van 22                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Tracé olieleiding van Rotterdam-Meetstation-1 naar Shell Pernis - Gedeelte Rhoon  

Gemeente Albrandswaard   

Projectnummer 263880   

f. die mogen worden uitgevoerd krachtens en reeds verleende vergunning.

4.4.3  Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 4.4.1 wordt uitsluitend verleend indien gebleken is 

dat door de werkzaamheden geen schade kan ontstaan aan de leiding. De werken of 

werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt 

van het doelmatig functioneren van de aardgastransportleiding en vooraf schriftelijk advies 

wordt ingewonnen bij de betreffende beheerder van de leiding. Het vermelde advies betreft 

de belangen in verband met de veilige ligging van de leiding en het voorkomen van schade 

aan de leiding.

4.4.4  Advies

Burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om 

een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 schriftelijk advies in bij de 

leidingbeheerder. 
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Artikel 5  Leiding - Hoogspanningsverbinding

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

a. het bovengronds aanleggen en instandhouden van hoogspanningsverbindingen, waarin 

antennes ten behoeve van de telecommunicatie toegestaan zijn, en voor bouwwerken ter 

ondersteuning van deze verbindingen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Verbod

Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding', mag in 

afwijking van de bouwregels voor de andere voorkomende bestemming(en) dan 'Leiding - 

Hoogspanningsverbinding' binnen bedoelde zone niet worden gebouwd.

5.2.2  Uitzondering op het verbod

Het bouwverbod bedoeld in 5.2.1 geldt niet voor bebouwing welke is toegestaan ingevolge 

de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' en (vervangende nieuwbouw van) 

bebouwing welke aanwezig is op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit 

bestemmingsplan.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het het bepaalde in lid 5.2.1 ten behoeve 

van bouwwerken welke toegelaten zijn krachtens de andere bestemming(en) dan "Leiding - 

Hoogspanningsverbinding", mits het belang van de hoogspanningsverbinding hierdoor niet 

wordt geschaad. 

5.3.2  Advies

Alvorens af te wijken winnen zij het schriftelijk advies in van de beheerder van de 

hoogspanningsverbinding aan de hand waarvan zij desgewenst voorwaarden kunnen 

verbinden aan het ontheffingsbesluit, ter bescherming van bedoelde verbinding.

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

5.4.1  Verbod

Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' is het verboden 

zonder schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de onderstaande werken 

(geen bouwwerken zijnde) en/of werkzaamheden uit te voeren:

a. het indrijven van voorwerpen in de bodem (incl. heiwerkzaamheden);

b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven alsmede 

door ophogen; 

c. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;

d. het aanleggen van watergangen en -partijen; 

e. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;

f. het leggen van kabels en leidingen. 
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5.4.2  Uitzonderingen

Zulks geldt niet voor werken en werkzaamheden gericht op het normale onderhoud en 

beheer van de betreffende gronden en evenmin voor werken en werkzaamheden welke ten 

tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren.

5.4.3  Toelaatbaarheid

Omgevingsvergunning wordt verleend, indien de uitvoering van de werken c.q. 

werkzaamheden zoals vermeld in lid 5.4.1 geen gevaar oplevert voor de 

hoogspanningsverbindingen of het goed functioneren ervan.

5.4.4  Advies

Alvorens vergunning te verlenen winnen burgemeester en wethouders het schriftelijk advies 

in van de beheerder van de hoogspanningsverbinding, aan de hand waarvan zij desgewenst 

voorwaarden kunnen verbinden aan de vergunning, ter bescherming van het belang van de 

hoogspanningsverbinding. 
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Artikel 6  Leiding - Olie

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Olie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. een ondergrondse olieleiding met een diameter van maximaal 6 inch; met de daarbij 

behorende voorzieningen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Verbod

Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Olie', mag in afwijking van de bouwregels 

voor de andere voorkomende bestemming(en) dan 'Leiding - Olie', binnen bedoelde zone niet 

worden gebouwd. 

6.2.2  Uitzonderingen

Het bouwverbod bedoeld in 6.2.1 geldt niet voor bebouwing welke is toegestaan ingevolge 

de bestemming 'Leiding - Olie' en (vervangende nieuwbouw van) bebouwing welke aanwezig 

is op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan. 

6.2.3  Toegestane bouwwerken

Ten behoeve van de functie 'Leiding - Olie' mogen worden gebouwd in de bestemming 

passende bouwwerken zoals pomp-, regel-, meetstations e.d., elk niet groter dan 80 m3. 

6.3  Afwijken van de bouwregels

6.3.1  Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het het bepaalde in lid  6.2.1 ten behoeve 

van bouwwerken welke toegelaten zijn krachtens de andere bestemming(en) dan 'Leiding - 

Olie', mits het belang van de leiding hierdoor niet wordt geschaad.

6.3.2  Advies

Alvorens af te wijken winnen Burgemeester en wethouders schriftelijk advies in van de 

beheerder van de leiding aan de hand waarvan zij desgewenst voorwaarden kunnen 

verbinden aan het afwijkinsbesluit, ter bescherming van bedoelde leiding.

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

6.4.1  Verbod

Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Olie' is het verboden zonder 

omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de onderstaande werken (geen 

bouwwerken zijnde) en/of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

b. Het indrijven van voorwerpen in de bodem (incl. heiwerkzaamheden); 

c. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven alsmede 

door ophogen; 

d. het aanbrengen van gesloten verhardingen; 

e. het verrichten van grondroer werkzaamheden, anders dan ten behoeve van leidingen; 

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande 
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waterlopen; 

g. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair. 

6.4.2  Uitzonderingen

Zulks geldt niet voor werken en werkzaamheden gericht op het normale onderhoud en 

beheer van de betreffende gronden en evenmin voor werken en werkzaamheden welke ten 

tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren. 

6.4.3  Toelaatbaarheid

Omgevingsvergunning wordt verleend, indien de uitvoering van de werken c.q. 

werkzaamheden zoals vermeld in lid 6.4.1 geen gevaar oplevert voor de ondergrondse 

leiding of het goed functioneren ervan. 

6.4.4  Advies

Alvorens vergunning te verlenen winnen burgemeester en wethouders het schriftelijk advies 

in van de beheerder van de leiding, aan de hand waarvan zij desgewenst voorwaarden 

kunnen verbinden aan de vergunning, ter bescherming van het belang van de leiding.  
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de grond eigen zijnde 

archeologische waarden.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Rapport archeologisch deskundige

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te 

overleggen van een archeologisch deskundige, waarin de archeologische waarde van het 

terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester 

en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van 

damwanden) welke voldoen aan de oppervlakte- en dieptematen welke genoemd zijn in 

7.3.1.

7.2.2  Mogelijke voorwaarde te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg 

aan een omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.

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

7.3.1  Verbod

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking 

van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 7.3.2 

genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. 

te laten uitvoeren die dieper reiken dan 1,0 meter beneden maaiveld en die tevens een 

oppervlakte beslaan van meer dan 200 vierkante meter.

7.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werk

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies e.d.;

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.
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7.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor 

werkzaamheden gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, 

niet voor bedoelde activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van 

dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten.

7.3.4  Vergunning

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en 

wethouders heeft overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische 

waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

7.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.
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Artikel 8  Waterstaat

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor waterstaatsdoeleinden.

8.2  Bouwregels
a. Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste 

van de bestemming worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van niet meer dan 

10 m.

b. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mogen geen 

bouwwerken worden gebouwd.

8.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het 

bepaalde in lid 8.1 voor het bouwen ten behoeve van andere daar voorkomende 

bestemmingen onder de voorwaarden dat:

a. de waterhuishoudkundige belangen dit toelaten; 

b. alvorens omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij het 

waterschap.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 9  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 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Geringe afwijkingen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van dit bestemmingsplan indien op 

ondergeschikte punten een geringe afwijking in de begrenzing, het gebruik, het beloop van de 

weg, de ligging of de vorm van een terrein in het belang van een behoorlijke bebouwing, 

inrichting dan wel gebruik noodzakelijk is.

blad 20 van 22                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Tracé olieleiding van Rotterdam-Meetstation-1 naar Shell Pernis - Gedeelte Rhoon  

Gemeente Albrandswaard   

Projectnummer 263880   

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  Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van lid 11.1 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 omgevingvergunning 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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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Tracé olieleiding van Rotterdam-Meetstation-1 naar Shell 

Pernis - Gedeelte Rhoon". 
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