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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Er zijn de afgelopen jaren diverse omissies aan het licht gekomen als het gaat om het 
positief bestemmen van vergunde en aanwezige recreatiewoningen op particuliere er-
ven. Er is aan de eigenaren die het betreft aangegeven dat deze omissies bij een vol-
gende bestemmingsplanherziening alsnog positief zullen worden bestemd. Het is 
evenwel onwaarschijnlijk dat de gemeente nog bestemmingsplannen gaat actualise-
ren onder vigeur van de huidige Wet ruimtelijke ordening. Immers, in 2022 treedt de 
Omgevingswet in werking en dan komt de figuur het bestemmingsplan te vervallen. 
Daarom worden de recreatiewoningen die het betreft in dit bestemmingsplan alsnog 
positief bestemd. 

1.2 Het plangebied 

Het plangebied omvat die percelen waar een vergunde en aanwezige recreatiewoning 
aanwezig is. Het betreft: Buerweg 43s, Karel de Grotelaan 68, Kogendijk 16, Kogen-
dijk 20, Loudelsweg 57a, Nesdijk 9a, Nesdijk 27s, Noordlaan 42, Oudtburghweg 18, 
St. Antoniusstraat 9, Teugelaan 5, Voorweg 1 en Zuidlaan 3s. Voor één perceel, Oude 
Natteweg 47, krijgt een vergunde recreatiewoning naast de aanduiding recreatiewo-
ning, ook een stukje grond dat is bestemd als Agrarisch de bestemming Tuin. Voor 
één perceel, Karel de Grotelaan 40, gaat het niet om een recreatiewoning maar om 
een niet toegekende hotel/pension bestemming, terwijl deze wek aanwezig en mocht 
zijn op basis van het voorgaand geldende bestemmingsplan. Voor de Oude Berger-
weg 9a gaat ook niet om een recreatiewoning maar om het toestaan van een bedrijfs-
woning, die aanwezig is en in het vorige bestemmingsplan reeds was toegestaan. 
Voor een perceel aan de Schapenlaan gaat het om het positief bestemmen van een 
aanwezige en vergunde schuilstal en aan de Kogendijk 85 gaat het positief bestem-
men van een aanwezige en vergunde agrarische bedrijfswoning. 
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1.3 Doelstelling 

Het voorliggend bestemmingsplan vervangt, nadat het van kracht is geworden, de vi-
gerende regeling voor deze locatie uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid en 
Bergen Dorpskern Zuid. Het is niet de bedoeling dat er extra bouwmogelijkheden ont-
staan. Oftewel: de recreatiewoning wordt planologisch-juridisch toegestaan, en maakt 
onderdeel uit van de maximaal toegestane erfbebouwing die bij een woning is toege-
staan. De criteria voor het positief bestemmen van een recreatiewoning bij een woning 
is dat deze aanwezig moet zijn en vergund. 

1.4 Leeswijzer 

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, de planregels en een verbeelding. 
De planregels en de verbeelding vormen de juridisch bindende elementen van het be-
stemmingsplan. De toelichting geeft aan waaruit het plan bestaat, hoe en wat met het 
plan juridisch-planologisch wordt geregeld en geeft de resultaten van het onderzoek 
naar de uitvoerbaarheid weer. De toelichting zoals bedoeld in artikel 3.1.6 van het Be-
sluit ruimtelijke ordening (Bro) is in navolging hiervan als volgt opgebouwd:  
Hoofdstuk 1 is de inleiding. In hoofdstuk 2 staat kort een toets aan het ruimtelijk rele-
vante beleid van diverse overheden en milieu- en omgevingsaspecten. omdat het gaat 
om het positief bestemmen van reeds aanwezige en vergunden recreatiewoningen 
(en voor twee gevallen voor een hotel respectievelijk een bedrijfswoning), kan deze 
toets summier plaatsvinden. De toelichting sluit af met een beschrijving van de eco-
nomische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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2 Toets aan ruimtelijk relevant beleid en milieu- en omge-
vingsaspecten 

Nu het slechts gaat om het positief bestemmen van bestaande recreatiewoningen zijn 
er geen Rijksbelangen en provinciale belangen in het geding. Het gemeentelijk beleid 
is er op gericht geen nieuwe recreatiewoningen op particuliere erven toe te staan. 
Echter, het gaat om bestaande en vergunde situaties. Het gemeentelijk beleid ziet er 
verder op toe dat de parkeerdruk op het openbaar gebied niet mag toenemen. Daar-
toe moeten de benodigde parkeerplaatsen in beginsel op eigen terrein worden gerea-
liseerd. Opnieuw geldt hier dat omdat sprake is van een bestaande situatie, deze eis 
niet geldt, zo er al sprake is van een onevenredige parkeerdruk in het openbaar ge-
bied ter plaatse van de percelen die het betreft. 

Het plan voorziet niet in grondroerende werkzaamheden, zodat bodem- of archeolo-
gisch onderzoek niet nodig is. Er worden ook geen geluidgevoelige functies toege-
voegd (een recreatiewoning is niet geluidgevoelig) en het positief bestemmen leidt in 
de praktijk niet tot extra verkeer, immers de gebouwen met functie staan er al. Er zijn 
dus geen negatieve effecten op de verkeersafwikkeling, luchtkwaliteit of beschermde 
natuurgebieden. Er wordt ook niet voorzien in sloop- of kapwerkzaamheden, zodat 
overtreding van de Wet natuurbescherming niet aan de orde is. Voorts vindt geen ex-
tra verharding plaats dus zijn er geen effecten op de waterhuishouding. De functies 
bevinden zich ook niet nabij risicovolle inrichtingen of transportroutes.  
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3 Economische uitvoerbaarheid 

3.1 Inleiding 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste 
lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de 
financiële uitvoerbaarheid van het plan. Doorgaans is relevant de vraag of er gemeen-
telijke kosten zijn en hoe deze verhaald worden. Deze vraag omhelst tevens eventue-
le planschade. 

3.2 Beoordeling plan 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het 
onder omstandigheden verplicht om aan het opstellen van een bestemmingsplan een 
exploitatieplan te koppelen. Er is sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, 
lid 1 van de Wro als onderdeel van afdeling 6.4 inzake de grondexploitatie.. Een ex-
ploitatieplan is niet verplicht indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie van 
de in het plan opgenomen gronden op een andere wijze is verzekerd (artikel 6.12, lid 
2 sub a Wro) dan wel indien de te verhalen kosten niet meer bedragen dan € 10.000,-. 
 
Dat laatste is het geval; daarbij wordt tevens overwogen dat de kans op planschade 
nihil wordt geacht. 

3.3 Conclusie 

De economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is voldoende aangetoond. 



 7  
 

4 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

4.1 Zienswijzen 

Op de bestemmingsplanprocedure is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. In navolging is het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage 
gelegd. Een ieder kon in deze periode zienswijzen indienen. Er is één zienswijze in-
gediend. Het bleek te gaan om een technische omissie in de regels, welke overeen-
komstig het verzoek van de indiener van de zienswijze is aangepast. Indiener is hier 
van op de hoogte gesteld en hij kon zich vinden in de aanpassing. 

4.2 Conclusie 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid is gelet op vorenstaande aangetoond. 
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5 Wijze van bestemmen 

5.1 Inleiding 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, de planregels en een verbeelding. De 
verbeelding en de planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden 
bezien en toegepast.  
 
Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt 
via een bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak 
gelden de gebruiksmogelijkheden zoals die in de bijbehorende regels worden gege-
ven. Die toegekende gebruiksmogelijkheden kunnen op twee manieren nader worden 
ingevuld: 
Via een aanduiding. Een aanduiding is een teken op de verbeelding, bestaande uit 
een lijn, een figuur, een lettercode etc.. Via een aanduiding wordt in de planregels iets 
specifieks geregeld. Dit kan betrekking hebben op extra mogelijkheden of extra be-
perkingen voor het gebruik en/of de bebouwing en/of het aanleggen van werken. Aan-
duidingen kunnen voorkomen in een bestemmingsregel, in meerdere bestemmingsre-
gels en kunnen ook eigen regels hebben. 
Via een dubbelbestemming. Een dubbelbestemming betekent dat voor gronden meer-
dere bestemmingen gelden. Er geldt altijd één ‘enkel’ bestemming en soms gelden er 
een of meerdere dubbelbestemmingen. In de regels van de dubbelbestemming wordt 
omschreven wat er voor de onderliggende gronden geldt aan extra regels in aanvul-
ling, of ter beperking, van de mogelijkheden van de onderliggende bestemmingen.  
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel 
van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de be-
weegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het be-
stemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang 
voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

5.2 Algemene methodiek 

Verbeelding 
Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming ge-
kregen. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen worden opgenomen. 
Deze aanduidingen hebben alleen een juridische betekenis als in de planregels aan 
de betreffende aanduiding een gevolg wordt verbonden. Een aantal aanduidingen 
heeft juridisch gezien geen betekenis en is uitsluitend opgenomen ten behoeve van de 
leesbaarheid van de verbeelding (bijvoorbeeld topografische gegevens).  
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Planregels 
De planregels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken: 
 
1. Inleidende regels.  
In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de planregels worden gebruikt (ar-
tikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de planregels te 
waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen 
van de planregels (artikel 2). 
 
2. Bestemmingsregels.  
In dit tweede hoofdstuk zijn de regels van de bestemmingen opgenomen. Het betreft 
regels voor het toegestane gebruik en bouwregels. Als er dubbelbestemmingen zijn 
worden die ook in dit hoofdstuk opgenomen. Die komen, ook in alfabetische volgorde, 
achter de bestemmingsregels. Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestem-
mingsregels ook in andere artikelen relevante informatie staat die mede gelezen en 
geïnterpreteerd moeten worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld. 
 
3. Algemene regels.  
In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen karakter. Ze gelden dus 
voor het hele plan. Het zijn achtereenvolgens een anti-dubbeltelregel en algemene 
gebruiks-, aanduidings-, afwijkings- en wijzigingsregels.  
 
4. Overgangs- en slotregels.  
In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk overgangsregels en een slotregel opgeno-
men. Hoewel het hier in wezen ook algemene regels betreft, zijn deze vanwege hun 
meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen. 

5.3 Specifieke regeling dit bestemmingsplan 

De planregels in dit bestemmingsplan zijn opgezet aan de hand van hetgeen in voor-
gaande paragraaf beschreven is. Er is hierbij aangesloten bij het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Zuid, dat zoals aangegeven vernietigd is voor zover het gaat om de 
agrarische bestemmingen. De bedrijfswoning Banweg 5 heeft zodoende een bestem-
ming Agrarisch – Bollenconcentratiegebied gekregen en dat geldt ook voor het agrari-
sche bouwperceel. Hierbij zijn de contouren van het bouwvlak uit Landelijk Gebied 
1998 aangehouden, doch minus de kadastrale percelen die thans behoren tot no. 7. 
Het agrarisch bedrijf krijgt zodoende geen extra bouwmogelijkheden als gevolg van de 
bestemmingsplanherziening. Aan no 7. is een bestemming Wonen toegekend met een 
aanduiding plattelandswoning, conform het huidige gebruik. De twee recreatiewonin-
gen ‘achter’ no 5 hebben opnieuw de bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie gekre-
gen. De twee dubbelbestemmingen voor Archeologie uit het bestemmingsplan Lande-
lijk Gebied Zuid zijn één op één overgenomen. 
 
 



 

Regels  
bestemmingsplan “Herstel bestemmingsplan 2021” 

 
Planstatus: vastgesteld 
Plan identificatie: NL.IMRO.0373.bpHerstel2021-B001 
Auteur: thomas van der zande
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 Plan: 
Het Herstel bestemmingsplan 2021 met planidentificatiecode NL.IMRO.0373.bpHerstel2021-A001 van 
de gemeente Bergen; 

1.2 Bestemmingsplan: 
De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0373.bpHerstel2021-
A001 met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen; 

1.3 Verbeelding: 
De analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke 
informatie; 

1.4 Aan- en uitbouw: 
Een aan een hoofdgebouw aangebouwd (deel van het) gebouw dat in directe verbinding staat met het 
hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.5 Aanduiding: 
Een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.6 Aanduidingsgrens: 
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7 Aan-huis-gebonden beroep: 
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, 
(para)medisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, niet zijnde 
thuisprostitutie, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij 
behorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en 
herkenbaar blijft; 

1.8 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; 

1.9 Agrarisch bedrijf: 
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of 
het houden van dieren, nader te onderscheiden in:  

a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet 
begrepen bosbouw, sier- en fruitteelt;  

b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open 
grond (waaronder ook paardenfokkerij verstaan wordt);  

c. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en 
(nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond als 
productiemiddel;  

d. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen;  
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e. sierteelt: de teelt van siergewassen al dan niet met behulp van kassen en al dan niet 
gecombineerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten;  

f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;  
g. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen;  
h. bosbouw: de teelt van bomen vanwege de houtproductie;  
i. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve 

veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht;  
j. boomkwekerij: een bedrijf gericht op het telen van bomen al dan niet gecombineerd met de 

verhandeling daarvan.  

1.10 Agrarisch deskundige: 
Een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen op het gebied 
van landbouw en tuinbouw; 

1.11 Ambachtelijk bedrijf: 
Een bedrijf in hoofdzaak gericht op het door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of 
herstellen en het installeren van goederen, alsmede het verkopen en leveren van goederen, die ter 
plaatse worden vervaardigd als niet-zelfstandig onderdeel van de onderneming; 

1.12 Archeologisch deskundige: 
Een deskundige met opgravingbevoegdheid of met gekwalificeerde kennis op het gebied van de 
archeologie; 

1.13 Archeologisch onderzoek: 
Onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 
beschikt; 

1.14 Archeologische waarde: 
De in een gebied aanwezige waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen in 
de bodem en uit het verleden; 

1.15 Bebouwing: 
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.16 Bed & Breakfast: 
Het verstrekken van logies met ontbijt binnen een gedeelte van de bestaande (bedrijfs)woning of het 
hoofdgebouw; 

1.17 Bebouwingspercentage: 
Een in dit plan aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag 
worden bebouwd, tenzij in dit plan anders is bepaald; 

1.18 Bedrijfsvloeroppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten; 

1.19 Bedrijfswoning: 
Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, vanwege de bestemming van 
het gebouw of de gronden; 

1.20 Bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen: 
Afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
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1.21 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 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

1.22 Bestemmingsgrens: 
De grens van een bestemmingsvlak; 

1.23 Bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid: 
Het bestemmingsplan met IDcode NL.IMRO.03730000BPG01dorpskernz zoals vastgesteld op 24 
maart 2009. 

1.24 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord: 
Het bestemmingsplan met IDcode NL.IMRO.03730000BPG06landgebnoo zoals vastgesteld op 7 juli 
2011. 

1.25 Bestemmingsvlak: 
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.26 Bevoegd gezag: 
Bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

1.27 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; 

1.28 Bijgebouw: 
Een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en 
dat en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch 
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.29 Bouwgrens: 
De grens van een bouwvlak; 

1.30 Bouwlaag: 
Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren is begrensd, bijzondere bouwlagen niet inbegrepen; 

1.31 Bouwperceel: 
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten; 

1.32 Bouwperceelgrens: 
Een grens van een bouwperceel; 

1.33 Bouwvlak: 
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn toegelaten; 

1.34 Bouwvlakgrens: 
De grens van een bouwvlak; 

1.35 Bouwwerk: 
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 
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1.36 Bouwwerk, geen gebouw zijnde: 
Ieder bouwwerk dat niet kan worden aangemerkt als gebouw. 

1.37 Brutovloeroppervlak: 
De totale vloeroppervlakte van winkels, (ondergeschikte) horeca, dienstverlening, kantoren of 
bedrijven met inbegrip van daartoe behorende magazijnen en overige dienst-ruimten gemeten tussen 
de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren; 

1.38 Consumentenvuurwerk 
Vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik; 

1.39 Cultuurhistorische deskundige: 
Een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen inzake 
cultuurhistorie. 

1.40 Cultuurhistorische waarde: 
De aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en/of historische 
gaafheid; 

1.41 Dakkapel: 
Een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een dakvlak 
bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in 
het dakvlak is geplaatst; 

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

1.43 Dakoverstek: 
De breedte van de dakrand (inclusief de goot) welke zich buiten de verticale projectie van de gevel 
bevindt; 

1.44 Detailhandel: 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 

1.45 Dienstverlening: 
Het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of leveren van diensten aan personen, zoals reisbureaus, 
kapsalons en wasserettes; 

1.46 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 dat gebouw en voor zover de regels deze inrichting niet 
verbieden; 

1.47 Evenement: 
Een gebeurtenis, gericht op een groot publiek, met betrekking tot kunst, sport, ontspanning en cultuur; 

1.48 Extensieve dagrecreatie 
Niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, 
zwemmen en natuurobservatie; 
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1.49 Gebouw: 
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt; 

1.50 Geluidhinderlijke inrichtingen 
Bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, die 
in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken; 

1.51 Gevelopbouw: 
Elke verhoging van de gevel boven de maximaal toelaatbare goothoogte; 

1.52 Hoofdgebouw: 
Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken; 

1.53 Hoofdverblijf 
De plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van 
betrokken(en) en welke een voor permanente bewoning geschikte verblijfplaats is, dat ten minste 
bestaat uit een keuken, woon-, was- en slaapgelegenheid en op grond van de Wet gemeentelijke 
basisgegevens moet worden gezien als het woonadres; 

1.54 Horecabedrijf: 
Een onderneming gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en 
dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van 
nachtverblijf; 

1.55 Kampeermiddelen: 

1. tenten, tentwagens, kampeerauto's of caravans;  
2. enige andere onderkomens of enige andere voertuigen of gewezen voertuigen of gedeelten 

daarvan, voor zover geen bouwwerk en geen stacaravan zijnde, waarvoor geen 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist is; 

een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of 
opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf en waarvan de 
gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben. 

1.56 Kap: 
Een constructie van dakvlakken met een helling van ten minste 30° en ten hoogste 65°; 

1.57 Kas: 
Een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander 
lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, groenten, bloemen of planten; 

1.58 Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 
Het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, niet zijnde 
thuisprostitutie, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een 
ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.59 Kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen: 
Voorzieningen ten behoeve van activiteiten zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en 
natuurobservatie in de vorm van bijvoorbeeld aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, 
informatieborden en banken; 
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1.60 Landschapswaarde: 
De in een gebied aanwezige waarde, wat betreft het waarneembare deel van het aardoppervlak, 
welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van de onderlinge samenhang en 
beïnvloeding van niet-levende natuur, levende natuur en cultuur; 

1.61 Landschapsontwikkelingsplan: 
Het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Bergen uit 2011; 

1.62 Manege: 
Een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden en daarvoor paarden en/of pony's houdt, in 
combinatie met een of meer van de volgende hiermee samenhangende activiteiten of voorzieningen: 
het in pension houden van paarden en/of pony's, horeca (kantine, foyer en dergelijke), 
verenigingsaccommodatie en het houden van wedstrijden of andere evenementen; 

1.63 Mantelzorg: 
Langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks 
voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt; 

1.64 Natuur- en landschapsdeskundige: 
Een door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen 
inzake natuur en landschap; 

1.65 Natuurwaarde: 
De in een gebied aanwezige waarden in verband met de aanwezige flora en fauna. 

1.66 Neventak/nevenfunctie: 
Onderdelen van een agrarisch bedrijf, waarvan de gezamenlijke productieomvang een ondergeschikt 
deel uitmaakt van de totale productieomvang van het bedrijf, met dien verstande dat de 
productieomvang van de neventakken/-activiteiten afzonderlijk in geen geval meer dan 70% van de 
minimale omvang van een zelfstandig volwaardig bedrijf in de desbetreffende bedrijfstak mag 
bedragen; 

1.67 Nutsvoorzieningen: 
Voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie; 

1.68 Overkapping: 
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één zijde 
een gesloten wand; 

1.69 Paardenbak: 
Een door middel van een afscheiding van een perceel afgezonderd stuk grond kennelijk ingericht en 
bedoeld voor het africhten en/of trainen van paarden, het uitoefenen van de paardensport danwel het 
vrij laten loslopen van paarden, meestal als uitloop van een stal; 

1.70 Paardenfokkerij: 
Een agrarisch bedrijf dat uitsluitend is gericht op het fokken van paarden, de verkoop van gefokte 
paarden en het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij; 

1.71 Paardenhouderij: 
Een bedrijf dat uitsluitend is gericht op het houden, stallen of africhten van paarden, alsmede de 
handel in paarden; 
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1.72 Paardenstalling: 
Het houden van paarden en pony's ten behoeve van verhuur en eigen gebruik, alsmede het bieden 
van gelegenheid aan derden om hun paarden en pony's in pension te stallen en te weiden; onder 
paardenstalling worden geen maneges verstaan; 

1.73 Peil: 

1. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;  
2. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

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

1.74 Platte afdekking: 
Een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw, dat meer dan tweederde van de 
grondoppervlakte van het gebouw beslaat. 

1.75 Plattelandswoning: 
Een voormalige agrarische bedrijfswoning die voorheen deel uitmaakte van een agrarisch bedrijf, 
zoals bedoeld in de Wet plattelandswoning; 

1.76 Recreatieverblijf: 
Een recreatiewoning of stacaravan; 

1.77 Recreatiewoning: 
Een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, geen woonkeet en geen caravan of andere constructie 
op wielen zijnde, dat bedoeld is om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep 
van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar te worden 
bewoond; 

1.78 Risicovolle inrichtingen: 
Inrichtingen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;  

1.79 Seksinrichting: 
Het bedrijfsmatig - of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid bieden tot 
het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen; 

1.80 Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten: 
De Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten die onderdeel is van deze regels; 

1.81 Stacaravan: 
Een gebouw dat dient als recreatief woonverblijf, waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders 
hebben, dat geplaatst is op een standplaats en in zijn geheel kan worden verplaatst; 

1.82 Trek-, tunnel-, schaduw-, boog- en gaaskassen: 
Teeltondersteunende voorzieningen in de vorm van verplaatsbare en gemakkelijk te demonteren 
constructies overtrokken met lichtdoorlatend materiaal anders dan glas, bestemd voor agrarisch 
gebruik als trek- of kweekkas; 

1.83 Thuisprostitutie: 
Het in de eigen woning bedrijfsmatig – of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt – 
gelegenheid bieden tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander; 

1.84 Verblijfsrecreatie: 
Het met recreatief oogmerk verblijven met overnachting in een kampeermiddel, stacaravan, chalet, 
recreatiewoning of -appartement, door personen die hun hoofdverblijf elders hebben; 
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1.85 Verkoopvloeroppervlakte: 
De vloeroppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkelruimten; 

1.86 Verkoop streekeigen producten: 
Het te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van agrarische producten aan particulieren, bij wijze 
van neventak van een agrarisch bedrijf, voor zover deze agrarische producten op het eigen bedrijf zijn 
geteeld en op ambachtelijke wijze op het eigen bedrijf of in de regio bij een bedrijf zijn verwerkt of 
bewerkt; 

1.87 Volwaardig agrarisch bedrijf: 
Een duurzaam agrarisch bedrijf met de omvang van ten minste één volledige arbeidskracht die 
binding heeft met het agrarische bedrijf, met een daarbij passende bedrijfsomvang; 

1.88 Voorgevel: 
De gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 
gevel kan worden aangemerkt; 

1.89 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; 

1.90 Wonen: 
Het verblijven in een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld als de huisvesting van één 
afzonderlijke huishouden, met dien verstande dat groepswonen wordt beschouwd als één huishouden 
indien daarbij sprake is van nagenoeg zelfstandige bewoning met een zekere mate van 
verbondenheid tussen de bewoners; 

1.91 Woning: 
Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 

1.92 Zomerseizoen: 
De periode van 15 maart tot en met 31 oktober; 

1.93 Zorgwoning: 
Een woning bedoeld voor de huisvesting en verzorging van mensen met een lichamelijke beperking 
en/of een verstandelijke beperking; 

1.94 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 de regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 Afstanden: 
Afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot perceelsgrenzen 
worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn; 

2.2 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; 

2.3 De breedte, lengte en diepte van een gebouw: 
Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren; 

2.4 Dakhelling: 
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.5 Dakoverstek: 
Tussen de verticale projectie van de buitenzijde van de gevel en de buitenzijde van de dakoverstek; 

2.6 Goothoogte van een gebouw: 
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel; 

2.7 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; 

2.8 Oppervlakte van een gebouw: 
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; 

2.9 Vloeroppervlakte: 
De gebruiksoppervlakte volgens NEN2580; 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 
 De op de plankaart voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. het uitoefenen van een agrarisch bedrijf, zoals genoemd in artikel 1 lid 9; 
b. archeologisch waardevol gebied zoals bedoeld in artikel 28 van het bestemmingsplan Bergen 

Dorpskern-Zuid;  
c. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, 

groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -
afvoer,waterberging en sierwater; met dien verstande dat:  

d. een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. 

3.2 Bouwregels 
  

3.2.1 Algemeen 
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:  

a. bedrijfsgebouwen;  
b. een bedrijfswoning inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding (bw);  

3.2.2 Specifiek 
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:  

a. gebouwen, zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;  
b. per bedrijf is ten hoogste 1 bedrijfswoning toegestaan;  
c. de inhoud van een bedrijfswoning mag – voor zover er sprake is van een zelfstandig gebouw 

– ten hoogste 450 m³, inclusief aan- en uitbouwen, bedragen;  
d. de goothoogte en bouwhoogte bedraagt maximaal de goothoogte respectievelijk bouwhoogte 

bedragen zoals op de verbeelding aangegeven;  
e. ter plaatse van de aanduiding 'stolp' is vergroting en verandering van de stolp niet toegestaan. 

3.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.2 teneinde de 
bestaande stolp te vergroten en/of te veranderen mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
het beeldbepalende karakter van de stolp en voorts de overige bepalingen in dit artikel in acht worden 
genomen.  

3.4 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming van het agrarisch bouwperceel, met 
inachtneming van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening te wijzigen in de bestemmingen Wonen-
2 en Tuin, met inachtneming van het volgende:  

a. het agrarisch gebruik dient te zijn beëindigd; 
b. wijziging mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de belangen van omliggende 

functies, daaronder begrepen de belangen van omliggende (agrarische) bedrijven;  
c. wijziging mag niet plaatsvinden indien er sprake is van milieuhygiënische belemmeringen;  
d. de bestaande stolp dient behouden te blijven;  
e. het oprichten van nieuwe gebouwen is niet toegestaan;  
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f. in afwijking van het bepaalde onder e mogen ten behoeve van de woonfunctie nieuwe 
bijgebouwen worden opgericht indien alle bestaande voormalige bedrijfsgebouwen, met 
uitzondering van de bedrijfswoning, worden gesloopt, waarbij ten hoogste 50% van de 
gesloopte oppervlakte mag worden teruggebouwd tot een maximum van 150 m²;  

g. g. per agrarisch bouwperceel is in de stolp ten hoogste 1 woning toegestaan, tenzij het 
bepaalde in artikel 24 (Wonen-2) meer mogelijkheden biedt; de overige bestaande gebouwen 
staan ten dienste van de woning.  
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Artikel 4 Agrarisch - Landschapsbehoud 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
De op de plankaart voor Agrarisch-Landschapsontwikkeling (A-LO) aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:  

a. het uitoefenen van een agrarisch bedrijf, zoals genoemd in Agrarisch bedrijf 1.9;  
b. een schuilstal ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch -  schuilstal';  
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, 

groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -
afvoer, waterberging en sierwater; alsmede voor:   

d.  behoud, herstel en ontwikkeling van: - de aan water en oevers gebonden natuurwaarden als 
vissen, amfibieën en oever- en waterplanten en natuurwaarden in de vorm van botanische 
waarden van zoete en zilte kwel en schrale en matig vochtige graslanden; - de aan het open 
landschap gebonden natuurwaarden in de vorm van weidevogels en overwinterende eenden, 
ganzen en zwanen; - de landschapswaarden in de vorm van reliëf, landschappelijke openheid 
en waardevolle doorzichten; - de waardevolle landschappelijke en cultuurhistorisch patronen 
in de vorm van kenmerkende kavelpatronen, watergangen en dijken. 

4.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend erfscheideingen en andere 
hekwerken, alsmede een schuilstal worden gebouwd: 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen en (andere) hekwerken mag ten hoogste 1,2 m 
bedragen;  

b. de hoogte en inhoud van een schuilstal bedraagt maximaal de bestaande hoogte en inhoud. 

4.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 ten behoeve 
van het realiseren van paardenbakken buiten bouwvlakken, met dien verstande dat:  

a. de omgevingsvergunning uitsluitend kan worden verleend voor paardenbakken behorende bij 
aangrenzende percelen met de bestemming Wonen waarvan het bouwperceel ten minste 
2.000 m² bedraagt en indien en voor zover binnen de bestemming Tuin geen of niet 
voldoende beschikbare ruimte is voor de aanleg van een paardenbak;  

b. de omgevingsvergunning uitsluitend kan worden verleend indien er geen afbreuk wordt 
gedaan aan de bestaande stedenbouwkundige en cultuurhistorische kwaliteiten en 
karakteristieken van het gebied;  

c. er sprake dient te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;  
d. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² bedraagt;  
e. de paardenbak zich op een afstand van ten minste 25 m van woningen van derden bevindt en 

ten minste 5 m van de perceelgrenzen;  
f. in afwijking van het onder e bepaalde mag de afstand tot woningen van derden ten minste 15 

m bedragen indien tussen de paardenbakken en de aangrenzende percelen gebiedseigen 
gesloten beplanting wordt gerealiseerd;  

g. er mag geen sprake zijn van buitenverlichting van de paardenbak;  
h. de hoogte van de omheining van de paardenbak bedraagt ten hoogste 1,5 m 

4.4 Specifieke gebruiksregels 
 Het is niet toegestaan gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor de teelt van ruwvoeder (niet 
zijnde gras).  
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4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.5.1 Verbod 
 Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 
volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

a. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;  
b. het aanleggen of verharden van wegen, paden (niet zijnde kavelpaden), banen of 

parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  
c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige 

dijken of taluds;  
d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen 

en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  
e. het beplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de gronden op het tijdstip van 

het van kracht worden van het plan niet reeds met houtgewassen waren beplant;  
f. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het 

verwijderen van oevervegetaties;  
g. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van aanwezige 

waterlopen; h. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of 
aanlegplaatsen. 

4.5.2 Uitzondering 
Het verbod als bedoeld in artikel 4 lid 5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:  

a. worden aangelegd of uitgevoerd binnen bouwvlakken;  
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;  
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  
d. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

4.5.3 Verlening 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 lid 5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de cultuurhistorische, natuur- en landschapswaarden van de gronden niet onevenredig worden of 
kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig 
worden of kunnen worden verkleind. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden wordt in ieder geval niet verleend indien hierdoor significante verstoring optreedt van 
het leefgebied van de soorten die bepalend zijn geweest voor de aanwijzing van de Natura 2000-
gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  

4.5.4 Advies 
Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 
4 lid 5.1 wordt uitsluitend verleend indien uit een advies van de deskundige op het gebied van 
cultuurhistorie en landschap en de natuur- en landschapsdeskundige blijkt dat voldaan wordt aan het 
bepaalde in artikel 4 lid 5.3.  

4.6 Wijzigingsbevoegdheid 

4.6.1 Vergroten agrarische bouwvlakken: 
Burgemeester en wethouders zijn – met toepassing van artikel 3.6 Wro – bevoegd ten behoeve van 
volwaardige agrarische bedrijven de op de kaart aangegeven begrenzing van het bouwvlak te 
wijzigen, met inachtneming van het volgende: 

a. planwijziging wordt uitsluitend toegestaan, indien dit voor een doelmatige bedrijfsvoering 
noodzakelijk is; hiervan is in ieder geval sprake indien wijziging van het bouwvlak op grond 
van de milieuwetgeving of uit oogpunt van dierwelzijn noodzakelijk is;  
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b. planwijziging wordt uitsluitend toegepast indien aanwezige landschappelijke, 
cultuurhistorische en natuurwaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;  

c. de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende (agrarische) bedrijven 
mogen niet onevenredig worden beperkt;  

d. planwijziging mag niet leiden tot onaanvaardbare milieuhinder ter plaatse van omliggende 
gevoelige functies;  

e. het oppervlak van het bouwvlak mag met maximaal 50% worden vergroot tot een maximum 
van 1,5 ha;  

f. een verzoek om toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd 
aan de agrarisch deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder a van deze regel 
wordt voldaan;  

g. een verzoek om toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd 
aan de natuur- en landschapsdeskundige;  

h. een verzoek om toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan 
de waterbeheerder. 

4.6.2 Nieuwe natuur in de vorm van ecologische verbindingszones en natuurgebieden 
Burgemeester en wethouders zijn - met toepassing van artikel 3.6 Wro - bevoegd om ten behoeve van 
natuurontwikkeling en de realisering van ecologische verbindingszones de bestemming Agrarisch -
Landschapsbehoud te wijzigen in de bestemming Natuur (N), met inachtneming van het volgende: 

a. een besluit tot planwijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden als 
natuurgebied of als ecologische verbindingszone in eigendom zijn overgedragen aan een 
terreinbeherende instantie;  

b. indien verwerving door een terreinbeherende instantie niet aan de orde is, de afspraken met 
betrekking tot de inspanningsverplichtingen en vergoedingen om tot bepaalde 
natuurdoeltypen te komen, in een notariële akte zijn vastgelegd;  

c. planwijziging mag niet leiden tot aantasting van de belangen van de agrarische 
bedrijfsvoering. 
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Artikel 5 Bedrijf - 2 

5.1 Bestemmingsomschrijving 
De op de plankaart voor Bedrijf-2 (B-2) aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. bedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; alsmede voor:  
b. ter plaatse van de aanduiding 'aannemer (an)': een bouw- en aannemersbedrijf alsmede een 

electrotechnisch bouwinstallatiebedrijf voor zover voorkomend in categorie 3 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten;  

c. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';  
d. archeologisch waardevol gebied zoals bedoeld in artikel 28 van het bestemmingsplan Bergen 

Dorpskern Zuid;  
e. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, 

groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -
afvoer, waterberging en sierwater.  

met dien verstande dat:  

f. een groothandel in consumentenvuurwerk met opslag van meer dan 10.000 kg 
consumentenvuurwerk niet is toegestaan;  

g. geluidshinderlijke inrichtingen niet zijn toegestaan;  
h. risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan;  
i. per bedrijf het kantoorvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 50% van het totale 

bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 400 m²;   
j. benzineservicestations niet zijn toegestaan 

5.2 Bouwregels 
  

5.2.1 Algemeen 
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:  

a. bedrijfsgebouwen;  
b. maximaal één bedrijfswoning inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';  
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.   

5.2.2 Specifiek 
Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de verbeelding, de bepalingen in hoofdstuk III van het 
bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid en de volgende bepalingen: 

a. gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;  
b. per bedrijf is ten hoogste 1 bedrijfswoning toegestaan;  
c. de inhoud van een bedrijfswoning mag – voor zover er sprake is van een zelfstandig gebouw 

– ten hoogste 450 m3 , inclusief aan- en uitbouwen, bedragen;  
d. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m 

achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst;  
e. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag ten 

hoogste 50 m² bedragen;  
f. in afwijking van het bepaalde onder sub e mag de maximale oppervlakte aan aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bouwpercelen met een oppervlakte:  
1. - tussen de 500 m² en 600 m² : ten hoogste 55 m² bedragen;  
2. - tussen de 600 m² en 700 m² : ten hoogste 60 m² bedragen; -  
3.  tussen de 700 m² en 800 m² : ten hoogste 65 m² bedragen;  
4. - tussen de 800 m² en 900 m² : ten hoogste 70 m² bedragen;  
5. - vanaf 900 m² : ten hoogste 75 m² bedragen;  
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g. de oppervlakte per bijgebouw mag ten hoogste 50 m² bedragen;  
h. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan 

de achtergevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de 
achtergevel van het hoofdgebouw;  

i. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping 
mag ten hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;  

j. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde 
overkapping mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het 
hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;  

k. bij vrijstaande woningen mag de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande 
overkappingen ten hoogste 3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen;  

l. bij niet-vrijstaande woningen mag de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande 
overkappingen ten hoogste 3 m bedragen;  

m. vrijstaande bijgebouwen dienen indien niet gekozen wordt voor een platte afdekking te worden 
voorzien van een kap zoals bedoeld in artikel 1 lid 50;   

n. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;  
o. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten zoals bepaald in sub j, k en l worden 

overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste van de 
oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m; bouwwerken, geen gebouwen en 
overkappingen zijnde;  

p. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak niet meer dan 2 m 
bedragen en buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m bedragen;  

q. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer 
bedragen dan 3 m.  

5.3 Specifieke gebruiksregels 
Het is verboden om:  

a. de gronden gelegen voor de naar de weg gekeerde grens van het bouwvlak te gebruiken of te 
laten gebruiken voor de opslag van goederen;  

b. de overige onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor de opslag van 
goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m.  

5.4 Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 1:  

a. om bedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in lid 1 genoemd, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de in lid 1 genoemde 
categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover 
het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot 
de categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals in lid 1 genoemd; met dien 
verstande dat risicovolle inrichtingen en geluidshinderlijke inrichtingen niet zijn toegestaan. 

5.5 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming met inachtneming van het bepaalde in 
de Wet ruimtelijke ordening te wijzigen in de bestemmingen Wonen-1, Wonen-2 en/ of Tuin, met 
inachtneming van het volgende:  

a. wijziging is uitsluitend toegestaan ter plaatse van bestemmingsvlakken met de aanduiding 
'bedrijfswoning';  

b. wijziging mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de belangen van omliggende 
functies, daaronder begrepen de belangen van omliggende bedrijven;  

c. wijziging mag niet plaatsvinden indien er sprake is van milieuhygiënische belemmeringen;  
d. er mogen geen nieuwe gebouwen worden opgericht;  
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e. per bouwperceel is ten hoogste 1 woning toegestaan; de overige bestaande gebouwen staan 
ten dienste van de woning.  
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Artikel 6 Horeca 

6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een hotel of een pension, ter plaatse van de aanduiding 'hotel';   
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, 

groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen  
c. water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater. 

6.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

a. een hoofgebouw ten behoeve van een hotel/pension;  
b. bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

6.2.1 Algemeen 

a. een hoofdgebouw is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;  
b. de maximale goothoogte en bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 

aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte';  

    

6.2.2 Bijbehorende bouwwerken 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m 
achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst;  

b. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag ten 
hoogste 50 m² bedragen;  

c. in afwijking van het bepaalde onder sub b mag de maximale oppervlakte aan aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bouwpercelen met een oppervlakte:  

1. tussen de 500 m² en 600 m² : ten hoogste 55 m² bedragen;   
2. tussen de 600 m² en 700 m² : ten hoogste 60 m² bedragen;   
3. tussen de 700 m² en 800 m² : ten hoogste 65 m² bedragen;  
4. tussen de 800 m² en 900 m² : ten hoogste 70 m² bedragen;  
5. vanaf 900 m² : ten hoogste 75 m² bedragen;  

d. de oppervlakte per bijgebouw mag ten hoogste 50 m² bedragen;  
e. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan 

de achtergevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de 
achtergevel van het hoofdgebouw;  

f. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping 
mag ten hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;  

g. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde 
overkapping mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het 
hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;   

h. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;   
i. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten zoals bepaald in sub g, worden 

overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste van de 
oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m;  
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6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak niet meer dan 2 m 
bedragen en buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m bedragen;  

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer 
bedragen dan 3 m. 

6.3 Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 1:  

a. om horecabedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in lid 1 aangegeven, voor zover 
het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke 
werkwijze of de bijzondere maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot 
de in lid 1 genoemde categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten; 

b. om horecabedrijven toe te laten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd, voor 
zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te 
behoren tot de categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten, zoals in lid 1 genoemd.  
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Artikel 7 Tuin 

7.1 Bestemmingsomschrijving 
De op de verbeelding voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;  
b. alsmede voor: ter plaatse van de aanduiding "recreatiewoning (rw)": één recreatiewoning met 

bijbehorende tuin  
c. archeologisch waardevol gebied zoals bedoeld in artikel 22 van het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied Noord. 

7.2 Bouwregels 
Op de gronden zijn ten behoeve van de bestemming toegestaan: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van paardenbakken, bouwwerken ten 
behoeve van mestopslag, tredmolens, lichtmasten ten behoeve van paardenbakken en 
zwembaden;  

b. ter plaatse van de aanduiding (rw): een recreatiewoning.  
c. voor het bouwen gelden de aanduidingen op de verbeelding en de volgende regels:  

1. de hoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevellijn mag ten hoogste 1 
m bedragen en elders ten hoogste 2 m;  

2. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de hoogte van erf- en 
perceelafscheidingen gelegen voor de voorgevellijn, voor zover de voorgevellijn is 
gelegen in het verlengde van een zijgevel van het hoofdgebouw, ten hoogste 2 m 
bedragen, met dien verstande dat:  

 de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de 
achtergevel van het hoofdgebouw;  

 indien de afstand tussen de voorgevellijn en de zijdelingse perceelgrens 
minder dan 5 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens minimaal 1 m moet 
bedragen;  

 indien de afstand tussen de voorgevellijn en de zijdelingse perceelgrens 
tussen de 5 m en 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens minimaal 2 
m moet bedragen;  

 indien de afstand tussen de voorgevellijn en de zijdelingse perceelgrens ten 
minste 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens minimaal 3 m moet 
bedragen;  

3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 m 
bedragen; d. ter plaatse van de aanduiding (rw) mag de oppervlakte van de 
recreatiewoning maximaal 60 m² bedragen, de goothoogte maximaal 3 m en de 
bouwhoogte maximaal 5 m;  

4. ter plaatse van de aanduiding (rw) mag de recreatiewoning niet worden voorzien van 
dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen; 

5.  ter plaatse van de aanduiding (rw) mogen de maximale hoogten bij een platte 
afdekking van de recreatiewoning worden overschreden ten behoeve van lichtkappen 
met een oppervlakte van ten hoogste ⅓ van de oppervlakte van het dakvlak en tot 
een hoogte van 1 m.  

7.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2 ten behoeve 
van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw, met dien verstande dat:  

a. de diepte van aan- en uitbouwen bij vrijstaande woningen ten hoogste 1,5 m mag bedragen 
gemeten vanuit de voor- en/of zijgevel van het hoofdgebouw;  

b. de diepte van aan- en uitbouwen bij niet vrijstaande woningen ten hoogste 1 m mag bedragen 
gemeten vanuit de voor- en/of zijgevel van het hoofdgebouw;   

c.  de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw bij vrijstaande 
woningen ten hoogste 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw mag bedragen;  
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d. de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw bij niet-vrijstaande 
woningen ten hoogste 60% van de voorgevel van het hoofdgebouw mag bedragen;  

e. de lengte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel bij v  
f. de lengte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel bij niet-vrijstaande woningen ten hoogste 

60% mag bedragen van de lengte van de zijgevel van het hoofdgebouw;  
g. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen niet meer mag bedragen dan de hoogte van de 

begane grondlaag van het hoofdgebouw;  
h. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden aangetast door het verlenen 

van de omgevingsvergunning. 

7.4 Specifieke gebruiksregels 
Het is niet toegestaan om:  

a. gronden in gebruik te nemen/hebben voor paardenbakken en mestopslag; 
b. gronden te gebruiken als erf.  
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Artikel 8 Wonen - 1 

8.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen -1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning'.  
b. voor het overige gelden de regels zoals opgenomen in het bestemmingsplan Bergen 

Dorpskern Zuid. 

8.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen, naast het bepaalde in het bestemmingsplan Bergen Dorpkern Zuid,ten 
behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

a. een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';  
b. de oppervlakte per per recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 50 m2;  
c. de diepte van een aangebouwde recreatiewoning aan de achtergevel van een hoofdgebouw 

mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw;   
d. de breedte van een aangebouwde recreatiewoning, mag ten hoogste 3,5 m bedragen 

gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;  
e. de aangebouwde recreatiewoningen, mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane 

grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;  
f. de goothoogte van  vrijstaande recreatiewoningen mag ten hoogste 3 m en de bouwhoogte 

ten hoogste 5 m bedragen;  
g. vrijstaande bijgebouwen dienen te worden voorzien van een kap met een hellingshoek van ten 

minste 300 en ten hoogste 650; 
h. recreatiewoningen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of 

gevelopbouwen;   
i. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub t en u worden 

overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste van de 
oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m. 

8.3 Specifieke gebruiksregels 
Het is verboden om recreatiewoningen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente bewoning.  



26 

 

Artikel 9 Wonen - 2 

9.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen -2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning'.  
b. voor het overige gelden de regels zoals opgenomen in het bestemmingsplan Bergen 

Dorpskern Zuid. 

9.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen, naast het bepaalde in het bestemmingsplan Bergen Dorpkern Zuid, ten 
behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

a. een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';  
b. de oppervlakte per per recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 50 m2;  
c. de diepte van een aangebouwde recreatiewoning aan de achtergevel van een hoofdgebouw 

mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw;   
d. de breedte van een aangebouwde recreatiewoning, mag ten hoogste 3,5 m bedragen 

gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;  
e. de aangebouwde recreatiewoningen, mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane 

grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;  
f. de goothoogte van  vrijstaande recreatiewoningen mag ten hoogste 3 m en de bouwhoogte 

ten hoogste 5 m bedragen;  
g. vrijstaande bijgebouwen dienen te worden voorzien van een kap met een hellingshoek van ten 

minste 30  

0 en ten hoogste 650; 

h. recreatiewoningen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of 
gevelopbouwen;   

i. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub t en u worden 
overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste van de 
oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m. 

9.3 Specifieke gebruiksregels 
Het is verboden om recreatiewoningen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente bewoning.  
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Artikel 10 Wonen - 3 

10.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen -3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning'.  
b. voor het overige gelden de regels zoals opgenomen in het bestemmingsplan Bergen 

Dorpskern Zuid. 

10.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen, naast het bepaalde in het bestemmingsplan Bergen Dorpkern Zuid, ten 
behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

a. een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';  
b. de oppervlakte per per recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 50 m2;  
c. de diepte van een aangebouwde recreatiewoning aan de achtergevel van een hoofdgebouw 

mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw;   
d. de breedte van een aangebouwde recreatiewoning, mag ten hoogste 3,5 m bedragen 

gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;  
e. de aangebouwde recreatiewoningen, mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane 

grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;  
f. de goothoogte van  vrijstaande recreatiewoningen mag ten hoogste 3 m en de bouwhoogte 

ten hoogste 5 m bedragen;  
g. vrijstaande bijgebouwen dienen te worden voorzien van een kap met een hellingshoek van ten 

minste 30  

0 en ten hoogste 650; 

h. recreatiewoningen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of 
gevelopbouwen;   

i. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub t en u worden 
overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste van de 
oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m. 

10.3 Specifieke gebruiksregels 
Het is verboden om recreatiewoningen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente bewoning.  
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Artikel 11 Wonen - Westdorp 

11.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen -3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning'.  
b. voor het overige gelden de regels zoals opgenomen in het bestemmingsplan Bergen 

Dorpskern Zuid. 

11.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen, naast het bepaalde in het bestemmingsplan Bergen Dorpkern Zuid, ten 
behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

a. een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';  
b. de oppervlakte per per recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 50 m2;  
c. de diepte van een aangebouwde recreatiewoning aan de achtergevel van een hoofdgebouw 

mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw;   
d. de breedte van een aangebouwde recreatiewoning, mag ten hoogste 3,5 m bedragen 

gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;  
e. de aangebouwde recreatiewoningen, mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane 

grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;  
f. de goothoogte van  vrijstaande recreatiewoningen mag ten hoogste 3 m en de bouwhoogte 

ten hoogste 5 m bedragen;  
g. vrijstaande bijgebouwen dienen te worden voorzien van een kap met een hellingshoek van ten 

minste 300 en ten hoogste 650; 
h. recreatiewoningen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of 

gevelopbouwen;   
i. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub t en u worden 

overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste van de 
oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m. 

11.3 Specifieke gebruiksregels 
Het is verboden om recreatiewoningen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente bewoning.  
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3 Algemene regels 

Artikel 12 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 13 Algemene afwijkingsregels 

a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd  tenzij op grond van hoofdstuk II ter zake 
reedsontheffing kan worden verleend af te wijken van de bepalingen in het plan voor:  

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

van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein;  

o de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag 
met niet meer dan 10% worden vergroot.  

b. Afwijking wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 
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Artikel 14 Algemene wijzigingsregels 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve 
van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch 
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 
3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 
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Artikel 15 Overige regels 
Voor het overige gelden de regels zoals opgenomen in artikel artikel 31-35 zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan Dorpskern Zuid. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 16 Overgangsrecht 

16.1 Overgangsrecht bouwwerken: 
  

16.1.1 Algemeen: 
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; 

16.1.2 Afwijking: 
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 16 lid 1 een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
artikel 16 lid 1 met maximaal 10%;  

16.1.3 Uitzondering: 
artikel 16 lid 1 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 overgangsbepalingen van dat plan;  

16.2 Overgangsrecht gebruik: 

16.2.1 Algemeen: 
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

16.2.2 Strijdig gebruik: 
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 16 lid 2.1, 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;  

16.2.3 Onderbroken gebruik: 
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 16 lid 2.2, 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;  

16.2.4 Uitzondering: 
artikel 16 lid 2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan;  



34 

 

Artikel 17 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Veegplan 2021. 
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College van B & W van de 
gemeente Bergen 
Postbus 175 
1860 AD BERGEN (NH) 

ZIENSWIJZE 

ontwerp herstelbestemmingsplan 2021 

Geacht College, 

Als gemachtigde treed ik op namens de eigenaren van het perceel anoniem te Bergen (NH), 

mevrouw K. van Marwijk en de heer B. de Steenhuijsen Piters. Ik heb kennis genomen van de 

terinzagelegging van het ontwerp herstelbestemmingsplan 2021. Met dit ontwerpherstelplan wordt 

duidelijk beoogd om een aantal fouten of omissies uit het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid 

van 24 maart 2009 te herstellen. Met dit uitgangspunt kunnen cliënten uiteraard leven. 

Ik constateer echter dat bij dit herstel er tussen de voorschriften van het oorspronkelijk 

bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid (hierna aan te duiden als bestemmingsplan 2009) en de 

regels die nu worden opgenomen een verschil zit dat ongetwijfeld niet beoogd is, maar dat niettemin 

bij toetsing van een aanvraag een verschillend resultaat zal opleveren. 

1. Deze zienswijze heeft betrekking op het perceel Oude Bergerweg 9 te Bergen (NH). Voor dit

perceel is, evenals in het bestemmingsplan 2009, de bestemming bedrijf-2 opgenomen.

Gebleken is dat op de plankaart/verbeelding behorend bij dit bestemmingsplan niet de

aanduiding (BW) voor bedrijfswoningen is opgenomen. Het herstelbestemmingsplan maakt

het mogelijk om alsnog een bedrijfswoning te realiseren, althans de bestaande bedrijfswoning

als legaal te kunnen beschouwen. Met deze correctie kunnen cliënten absoluut instemmen.

Ze hebben geen problemen met de aanwezigheid van een bedrijfswoning dan wel het in

overeenstemming brengen van het bestemmingsplan met een oudere regeling waarin de

bedrijfswoning positief was bestemd.
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