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Regels

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied' met 

identificatienummer NL.IMRO.1730.BPfacetwindBuTy-0301 van de gemeente Tynaarlo;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolgde 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  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;

1.6  bouwvlak:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten;

1.7  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect 

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

1.8  gebouw:

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

ruimte vormt;

1.9  gevoelige bestemming:

woonbestemming of een andere bestemming waar mensen permanent verblijven, niet zijnde een 

bedrijfswoning;

1.10  kleinschalige windturbine:

een bouwwerk voor het opwekken van elektrisch vermogen uit wind, met een ashoogte van niet meer dan 

15,00 m;

1.11  peil:

de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld;
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1.12  risicovolle inrichting:

een inrichting, die ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zoals deze luidt op het moment van 

terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een 

risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten.

Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de ashoogte van een windturbine:

vanaf het middelpunt van de as van de wieken tot aan het aansluitende afgewerkte terrein peil

2.2  de tiphoogte van een windturbine:

1. turbines met een horizontale as: 

de ashoogte van een windturbine plus de straal van de rotorcirkel;

2. turbines met een verticale as: 

de ashoogte van een windturbine plus het deel van de rotorbladen dat daarbovenuit steekt; 

 5



 Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied

2.3  de rotordiameter:

de diameter wordt bepaald door het maximale bereik van de rotordiameter, gemeten loodrecht op de as;

2.4  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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Artikel 3  Van toepassingsverklaring

De regels in dit bestemmingsplan zijn van toepassing op de bestemmingsplannen van de gemeente 

Tynaarlo en die zijn opgenomen in navolgend overzicht. Het bepaalde in navolgende bestemmingsplannen 

blijft van toepassing, met dien verstande dat in geval van strijdigheid van bepalingen de bepalingen van dit 

bestemmingsplan voorgaan op de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van 

toepassing zijn.

Naam bestemmingsplan Identificatienummer Datum vaststelling

Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo NL.IMRO.1730.BPbuitengebied-0403 28-05-2013 

Buitengebied Tynaarlo, partiële 

herziening

NL.IMRO.1730.BPBuitengebiedPH-0401 21-11-2017

Hoofdstuk 2  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.

Artikel 5  Algemene bouwregels

Het bouwen van kleinschalige windturbines is niet toegestaan, met uitzondering van:

a. windturbines waarvan de bouw wordt toegestaan in de regels van een bestemmingsplan dat is 

genoemd in de tabel van artikel 3 (Van toepassingsverklaring) van dit plan.

Artikel 6  Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de regels van een bestemmingsplan 

dat is genoemd in de tabel van artikel 3 (Van toepassingsverklaring) van dit plan ten behoeve van:

a. het plaatsen van één (of meer) kleinschalige windturbine(s), mits voldaan wordt aan het toetsingskader 

uit de 'Beleidsregel toetsingskader kleinschalige windturbines', zoals opgenomen in Bijlage 1, en indien 

deze beleidsregel gedurende de planperiode van dit plan wijzigt, rekening wordt gehouden met de 

wijziging.

Hoofdstuk 3  Overgangs- en slotregels

Artikel 7  Overgangsrecht

7.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. 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 
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waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3. Het eerste lid 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.

7.2  Overgangsrecht gebruik

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

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

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines 

Buitengebied'.
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