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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

  

1.1 plan 

het bestemmingsplan Parkhotel te Bergen met identificatienummer 

NL.IMRO.0373.BPG07001parkhotel-B001 van de gemeente Bergen; 

  

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 gron-

den; 

  

1.4 aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft 

  

1.3 aanbouw 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 

directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 

dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

  

1.4 achtererf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw, niet zijnde gronden met de bestemming Tuin, 

en gelegen zijn achter de achtergevellijn van het hoofdgebouw of achter de denkbeeldige lijn 

van het verlengde daarvan. 

  

1.5 archeologisch deskundige 

een deskundige met opgravingbevoegdheid of met gekwalificeerde kennis op het gebied van 

de archeologie; 

  

1.6 archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 

beschikt; 

  

1.7 archeologische waarde 

de in een gebied aanwezige waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijf-

selen in de bodem en uit het verleden; 

  

1.8 bebouwing 

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

  

1.9 bestaande bouwwerken 

bouwwerken, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan zijn, zullen of worden 

gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet en de Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht; 
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1.10 bestaande afstands-, hoogte-, breedte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen 

afstands-, hoogte-, breedte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen, die op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 

Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen of zullen 

komen. 

  

1.11 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

  

1.12 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

  

1.13 bijbehorend bouwwerk 

Uitbreiding van een hoofdgebouw, dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel be-

vindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde ver-

bonden bouwwerk met een dak. 

  

1.14 bijgebouw 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw; 

  

1.15 bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van 

een bouwwerk 

  

1.16 bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 

  

1.17 bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 

uitsluiting van onderbouw en zolder; 

  

1.18 bouwperceel 

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

horende bebouwing is toegelaten; 

  

1.19 bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel; 

  

1.20 bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

  

1.21 bouwwerk 

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is ver-

bonden; 
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1.22 dakopbouw 

een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich boven de dakgoot bevindt, waarbij 

deze constructie deels boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de con-

structie in één of beide dakvlak(ken) van het dak is (zijn) geplaatst; 

 

1.23 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het ver-

kopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, ver-

bruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

 

1.24 dienstwoning 

een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, slechts bestemd voor (het huishouden 

van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, 

noodzakelijk is. 

  

1.25 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, voor 

zover dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt; 

  

1.26 gebouw 

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

den omsloten ruimte vormt; 

  

1.27 gebruik(-en) 

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven; 

  

1.28 hoofdgebouw 

Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 

de geldende of toekomstige bestemming van het perceel en, indien meer panden of bouw-

werken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is. 

  

1.29 horeca(bedrijf) 

een bedrijf gericht op één of meer van de navolgende activiteiten: 

1. het verstrekken van al dan niet ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken; 

2. het exploiteren van zaalaccommodatie; 

3. het verstrekken van nachtverblijf. 

  

1.30 kap 

een constructie van dakvlakken met een helling van ten minste 30° en ten hoogste 65°. 

  

1.31 onderbouw 

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant min-

der dan 1,20 m boven het peil is gelegen; 

  

1.32 overig bouwwerk 

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden. 

  

1.33 overkapping 

een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van het 

woongenot van het gebouw of de standplaats en dat, voor zover gebouwd voor (het verlengde 
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van) de voorgevel van een gebouw, geen tot de constructie zelf behorende wanden heeft en, 

voor zover gebouwd achter (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, maximaal drie 

wanden heeft waarvan maximaal twee tot de constructie behoren; 

  

1.34 pand 

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige een-

heid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. 

  

1.35 peil 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 

van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de ge-

middelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter plaatse; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander 

plaatselijk aan te houden waterpeil); 

  

1.36 platte afdekking 

een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw; 

  

1.37 uitbouw 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 

welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in archi-

tectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

  

1.38 uitvoeren 

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven; 

  

1.39 voorgevelrooilijn 

de (denkbeeldige) lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw alsmede de 

(denkbeeldige) lijn in het verlengde van de andere naar de weg gekeerde gevel(s) van het 

hoofdgebouw, niet zijnde de achtergevel. 

  

1.40 zijerf 

de gronden, niet zijnde gronden met de bestemming Tuin, die behoren bij het hoofdgebouw 

en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen van 

het verlengde van de voor- en achtergevel. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

  

2.1 de goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daar-

mee gelijk te stellen constructiedeel. 

  

2.2 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. 

  

2.3 de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uit-

zondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

  

2.4 de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts ge-

projecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

  

2.5 de breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmu-

ren. 

  

2.6 afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceels-

grenzen wordt daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

  

2.7 dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Horeca 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1': uitsluitend hotels of 

pension met inbegrip van maximaal één dienstwoning; 

c. ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’, tevens voor detailhandel in de eerste 

bouwlaag; 

d. ter plaatse van de aanduiding ‘kelder’, tevens voor een kelder; 

e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen 

en parkeervoorzieningen. 

 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Algemeen 

a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

 

3.2.2 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoe-

ringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte, dan wel de bestaande goot- en 

bouwhoogte, indien deze meer bedraagt; 

b. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden, uitgezonderd de vlakken waar een 

maximaal bebouwingspercentage is aangegeven; 

c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, in-

dien: 

1. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 

0,5 m bedraagt; 

2. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, 

ten hoogste 1,5 m bedraagt; 

3. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten 

hoogste 1/3 van het dakvlak bedraagt; 

4. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten 

hoogste 2/3 van het dakvlak bedraagt; 

d. de goothoogte van hoofdgebouwen mag aan de achterzijde bij niet-vrijstaande 

hoofdgebouwen worden overschreven door dakopbouwen, indien: 

1. de afstand tot de dakvoet en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m 

bedraagt; 

2. de bouwhoogte van de dakopbouw, gemeten vanaf de voet van de dakop-

bouw, ten hoogste 1,5 m bedraagt; 

3. de breedte van de dakopbouw ten hoogste 70% van het dakvlak bedraagt. 

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak ten hoog-

ste 2 m bedragen en buiten het bouwvlak ten hoogste 1 m; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoog-

ste 3 m. 

 

 

 



 

Mees Ruimte & Milieu | 15167 ontwerp.  Pagina | 10 
 

 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik 

voor: 

a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voor-

werpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens 

voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte ge-

bruik van de grond; 

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 

behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming ge-

richte gebruik van de grond. 
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Artikel 4 Waarde – Archeologie 2 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van 

archeologische waarden. 

  

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Indien er binnen de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' sprake is van het bouwen van 

bouwwerken met grondroering waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en die een gro-

tere planomvang dan 500 m2 en een diepte van meer dan 40 cm hebben, dient de aanvrager 

van de omgevingsvergunning: 

a. aan de hand van nader archeologisch onderzoek aan te tonen dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn, of 

b. aan de hand van nader archeologisch onderzoek aan te tonen dat de op de betrokken 

locatie aanwezige archeologische waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag 

door de bouwactiviteiten niet worden geschaad, of mogelijke schade kan worden 

voorkomen door aan de vergunning regels te verbinden, gericht op: 

1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

2. het doen van opgravingen; 

3. begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige. 

 

4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

4.3.1 Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zonder 

of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden met een grotere planomvang dan 500 m² uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe wor-

den gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen 

en aanleggen van drainage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uit-

voering van een omgevingsvergunning die op grond van lid 2 van dit artikel is ver-

leend; 

b. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm; 

c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wate-

ren; 

d. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

e. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen 

en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 

4.3.2 Het verbod is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

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

b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of 

een ontgrondingsvergunning; 

c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

4.3.3 De omgevingsvergunning wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager van de 

vergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrok-

ken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

  

4.3.4 De omgevingsvergunning wordt voorts verleend, indien: 
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a. de aanvrager van de vergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeolo-

gische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, 

door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorko-

men door aan de vergunning regels te verbinden, gericht op: 

1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

2. het doen van opgravingen; 

3. begeleiding van de activiteiten door de archeologische deskundige. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling 

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 6 Algemene bouwregels 

6.1 Ondergeschikte bouwwerken 
In afwijking van de verbeelding (plankaart) en de in hoofdstuk 2 opgenomen bestemmingsre-
gels mogen de bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingba-
nen, funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet 
meer dan 1,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt 
en de oppervlakte niet meer dan 6 m²; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer 
dan 1,5 m bedraagt. 

 
6.2 Ondergrondse bouwwerken 

a. Ondergrondse bouwwerken mogen gerealiseerd worden onder de bestaande en te 
realiseren hoofdgebouwen binnen een bouwvlak.  

b. In afwijking van 6.2 onder a mogen, ter plaatse van de aanduiding ‘kelder’, onder-
grondse bouwwerken ook buiten de grenzen van een hoofdgebouw en bouwvlak ge-
realiseerd worden. 

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels  

7.1 Naast het bepaalde in hoofdstuk 2 van de planregels kan eveneens met een omgevings-
vergunning worden afgeweken van de bepalingen van dit plan voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks 

van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zo-
ver zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de 
overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag 
met niet meer dan 10% worden vergroot. 

 

7.2 De afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid wordt niet verleend 
indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gege-
ven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzi-
gen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 
voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken, waaronder de mo-
gelijkheid tot isoleren van gebouwen, dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m 
bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 
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Artikel 9 Algemene procedureregels 

9.1 Afwijking van het bestemmingsplan 
Bij een afwijking van het bestemmingsplan, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht van toepassing. 
 
9.2 Wijzigingsbevoegdheid 
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4. van de Algemene 
wet bestuursrecht, van toepassing. 

Artikel 10 Overige regels 

10.1 Parkeren 
10.1.1 Parkeernormen 
Een omgevingsvergunning voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken ten dienste van 
de bestemming kan alleen worden verleend indien in, op of onder het gebouw dan wel op het 
onbebouwde terrein dat bij het gebouw hoort, in voldoende parkeergelegenheid kan worden 
voorzien, conform de parkeernormen zoals opgenomen in de Notitie ruimtelijk parkeerbeleid 
en de gemeentelijke parkeernormen zoals vastgesteld op 17 juli 2014. Indien deze beleidsre-
gels gedurende de planperiode worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met deze wijzi-
ging.  

 
10.1.2 Afwijken van de parkeernormen 
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 10.1.1 
indien anderszins in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 11 Overgangsrecht 

11.1 Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-

wezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsver-

gunning 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 bin-

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eer-

ste lid met maximaal 10%. 

c. 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. 

 
11.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtre-

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het be-

paalde in 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 ver-

kleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtre-

ding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het ver-

boden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was 

met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangs-

bepalingen van dat plan. 

 

Artikel 12 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Parkhotel te Bergen' 
van de gemeente Bergen. 
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Staat van Horeca-activiteiten 

Categorie I 'lichte horeca' 
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral 
verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor 
omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën 
onderscheiden: 
 

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

• automatiek; 

• broodjeszaak; 

• cafetaria; 

• croissanterie; 

• koffiebar; 

• lunchroom; 

• ijssalon; 

• snackbar; 

• tearoom; 

• traiteur. 

1b. Overige lichte horeca 

• bistro; 

• restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice); 

• hotel; 

• pension. 

1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

• bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m²; 

• restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives). 

Categorie 2 'middelzware horeca' 
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor 
aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

• bar; 

• bierhuis; 

• biljartcentrum; 

• café; 

• proeflokaal; 

• shoarma/grillroom; 



 

 

• zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen). 

Categorie 3 'zware horeca' 
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot 
aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen 
brengen: 

• dancing; 

• discotheek; 

• nachtclub; 

• partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen. 
 


