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Hoofdstuk 1  Inleiding 

Het bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en Boulevard van de gemeente Bergen is op 
15 mei 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn verschillende 
beroepen ingesteld. Op 24 april 2013 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (ABRvS) uitspraak gedaan in de beroepszaak. Hierbij is het bestemmingsplan op een 
aantal onderdelen vernietigd. In de uitspraak is aangegeven dat voor deze onderdelen binnen 
16 weken een nieuw besluit moet worden genomen. Onderhavig bestemmingsplan voorziet 
hierin. Hierbij is aangegeven dat het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend moet 
worden gemaakt. Dit betekent dat het nieuwe besluit (bestemmingsplan) niet als ontwerp 
tervisie gelegd hoeft te worden.  
 
Herzien van een bestemmingsplan 
In dit geval kan het bestemmingsplan dat wordt herzien op twee verschillende manieren 
worden vormgegeven. Het kan worden geïntegreerd in het bestemmingsplan dat is vastgesteld 
op 15 mei 2012 (het 'moederplan'), waarbij de regels van het moederplan ook op deze 
herziening van toepassing zijn. De andere optie is voor de gronden die zijn vernietigd een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen met afzonderlijke regels, die los functioneren van het 
moederplan. De regels uit het moederplan worden in dit geval één op één overgenomen uit het 
moederplan.  
In dit geval is gekozen voor de twee optie, omdat de dit de leesbaarheid en de 
gebruiksvriendelijkheid van het bestemmingsplan ten goede komt: er hoeft geen link te worden 
gemaakt tussen deze herziening en het moederplan. Dit komt met name de digitale 
leesbaarheid ten goede. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitspraak van de ABRvS en wordt aangegeven op welke 
wijze hiermee wordt omgegaan. In hoofdstuk 3 komt de uitvoerbaarheid van de herziening aan 
bod. In hoofdstuk 4 is de juridische planbeschrijving weergegeven. 
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Hoofdstuk 2  Uitspraak ABRvS en verwerking 

 

2.1  Inleiding 

Het bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en Boulevard is op een aantal onderdelen 
vernietigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State (ABRvS). In dit hoofdstuk 
wordt per onderdeel dat is vernietigd aangegeven wat de reden was voor vernietiging en op 
welke wijze dit onderdeel opnieuw wordt vastgesteld met deze herziening. 

2.2  Strandpaviljoen Bad Noord 

Aanleiding besluit 
Ter plaatse van het strandpaviljoen Bad Noord is een aanduiding opgenomen in het 
bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en Boulevard, waarmee de oppervlakte van dit 
strandpaviljoen ten hoogste 612 m2 kan bedragen. Voor de maximale oppervlakte van 
strandpaviljoens binnen de gemeente wordt echter altijd uitgegaan van het bestaande 
oppervlakte van het strandpaviljoen in 2007, vermeerderd met 20%, met een maximum van 
750 m2. In 2007 was de oppervlakte van het strandpaviljoen Bad Noord 528 m2, waarmee de 
maximale oppervlakte 634 m2 zou moeten bedragen. Gebleken is dat per abuis de oppervlakte 
van 612 m2 op de verbeelding was opgenomen. Omdat dit een afwijking is van het beleid, is dit 
onderdeel vernietigd. 
 
Inhoud herziening 
In deze herziening wordt voor strandpaviljoen Bad Noord een maximale oppervlakte van 
634 m2 opgenomen. Dit is in lijn met het algemene beleid ten aanzien van oppervlaktes van 
strandpaviljoens. Deze oppervlakte is overigens besproken tijdens de zitting over het 
bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en Boulevard. De ligging van het bouwvlak ten 
behoeve van het strandpaviljoen en de overige regelingen blijven hetzelfde. 

2.3  Strandcabines 

Aanleiding besluit 
Ten noorden van strandpaviljoen Bad Noord is een strook opgenomen waarbinnen 
strandcabines zijn toegestaan. Tijdens de zitting is gebleken dat de strook niet helemaal 
doorloopt tot het bouwvlak van het meest noordelijk gelegen strandpaviljoen De Tropen. In 
deze strook worden wel strandcabines geplaatst, zoals is overeen gekomen met de gemeente.  
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Inhoud herziening 
De strook ten noorden van strandpaviljoen Bad Noord waar strandcabines zijn toegestaan, 
wordt doorgetrokken tot het bouwvlak van het strandpaviljoen De Tropen. Binnen deze zone 
zijn in totaal 104 strandcabines toegestaan. Dit komt overeen met het gemeentelijk beleid 
(Strandnota 2008), waarin wordt gesteld dat verruiming van het aantal strandcabines wordt 
tegengegaan. De regeling voor de strandcabines wordt inhoudelijk verder niet aangepast. 

2.4  Boulevard Noord 72 

Aanleiding besluit 
In het pand Boulevard Noord 72 zijn verblijfsrecreatieve appartementen aanwezig. Deze 
appartementen zijn niet in het bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en Boulevard 
opgenomen. In het bestemmingsplan dat vigeerde ter plaatse voor Egmond aan Zee Centrum 
en Boulevard waren pensions toegestaan. Omdat de verblijfsrecreatieve functie is geschrapt uit 
het bestemmingsplan, is voor dit perceel het bestemmingsplan vernietigd. 
 
Inhoud herziening 
Voor het perceel Boulevard Noord 72 wordt dezelfde bestemmingslegging opgenomen als in het 
bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en Boulevard is opgenomen. Het betreft hier 
alleen de gronden met de bestemming Wonen-2, aangezien dit onderdeel is vernietigd (en dus 
niet de gronden met de bestemming Tuin). Voor deze gronden wordt dezelfde bestemming met 
dezelfde aanduiding opgenomen als in het bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en 
Boulevard. Daarnaast wordt de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - verblijfsrecreatieve 
appartementen' opgenomen. Dit komt overeen met de feitelijke situatie. Er is voor gekozen om 
op deze manier de verblijfsrecreatieve mogelijkheden uit het voorgaande bestemmingsplan te 
vertalen naar dit bestemmingsplan. 

2.5  Jacob Glasstraat 3 

Aanleiding besluit 
Voor het perceel Jacob Glasstraat 3 is bij vaststelling in de zienswijzennota aangegeven dat het 
achtererf, behorende bij de woning, in overeenstemming met de bestaande situatie zou worden 
bestemd als "Wonen" en niet als "Groen". Gebleken is echter dat voor een gedeelte van het 
perceel alsnog de bestemming Groen was opgenomen.  
 
Inhoud herziening 
De Raad van State heeft uitsluitend het gedeelte vernietigd dat is voorzien van de bestemming 
"Groen" dat hoort bij Jacob Glasstraat 3. Daarom wordt uitsluitend dit gedeelte opnieuw 
vastgesteld met dit bestemmingsplan. Het betreft gronden buiten het bouwvlak. Hiervoor 
geldt, evenals voor de rest van het perceel, de aanduiding 'twee-aaneen'. 
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Hoofdstuk 3  Uitvoerbaarheid 

3.1  Beleid, milieu, water, ecologie en archeologie 

Dit bestemmingsplan bestaat uit enkele aanpassingen van het bestemmingsplan Egmond aan 
Zee Centrum en Boulevard naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Deze 
onderwerpen hebben een zeer beperkte ruimtelijke impact. Het merendeel gaat om correcties 
van de plankaart of de regels, waarbij de feitelijke situatie wordt opgenomen. In het kader van 
deze onderdelen is dan ook geen toetsing aan het vigerende beleid opgenomen en is onderzoek 
naar de gevolgen voor milieu, water en ecologie achterwege gelaten. Voor deze onderdelen 
wordt verwezen naar het bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en Boulevard, zoals dit 
op 15 mei 2012 is vastgesteld door de gemeente Bergen.  
Opgemerkt dient te worden dat een aantal onderdelen van het plangebied onderdeel zijn van de 
primaire waterkering "zandige kunst". Voor deze gronden is een dubbelbestemming Waterstaat 
- Waterkering opgenomen. Daarnaast is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie III 
conform de beleidskaart archeologie.  

3.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Op basis van de uitspraak van de Raad van State dient het bestemmingsplan direct vastgesteld 
te worden, zonder voorafgaand een (nieuwe) tervisielegging. 

3.3  Economische uitvoerbaarheid 

Er is in het plangebied geen sprake van bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Er is 
derhalve besloten geen grondexploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wro op te 
stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de verwerking van een besluit van de Raad van State, 
waarbij geen nieuwe ontwikkelingen worden voorzien. Derhalve is een uitgebreide financiële 
onderbouwing niet te geven en ook niet noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 4  Juridische planbeschrijving 

 

4.1  Inleiding 

Dit bestemmingsplan bevat de herziening van het bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum 
en Boulevard. Deze onderdelen zijn vernietigd, vanwege een verkeerde oppervlakte die op de 
plankaart is opgenomen (strandpaviljoen Bad Noord), een te klein gebied waarvoor een 
aanduiding is opgenomen (strandcabines bij Bad Noord), een aanduiding die voor een perceel 
mist (Boulevard 72) en een onjuist bestemming van gronden (Jacob Glasstraat 3). Dit is 
allemaal op de plankaart hersteld. Hiervoor hoeven geen nieuwe bestemmingen of aanduiding 
opgenomen te worden. Er is voor gekozen om de regels die bij de verschillende bestemmingen 
horen grotendeels over te nemen. De regels die niet van toepassing zijn voor de percelen die 
onderdeel zijn van deze herziening zijn in principe geschrapt. Er is echter voor gekozen om een 
aantal regels wel te handhaven, om zo de leesbaarheid van het artikel te waarborgen. Dit 
betekent echter wel dat een aantal regels 'overbodig' zijn. 
 
Er is daarnaast voor gekozen om een uitgebreide juridische planbeschrijving op te nemen, 
zodat dit bestemmingsplan los is te lezen van het bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum 
en Boulevard, zoals dat in 2012 is vastgesteld. 

4.2  Opzet van de regeling 

Onderhavig bestemmingsplan heeft een consoliderend karakter. Gekozen is voor een min of 
meer gedetailleerde opzet van het plan.  

4.3  Planregels 

4.3.1  Inleidende regels 
Begripsbepalingen 
In dit artikel (Hoofdstuk 1, artikel 1) zijn de in de regels gehanteerde begrippen verklaard.  
 
Wijze van meten 
In artikel 2 is vastgelegd hoe onder andere hoogte oppervlakte en inhoud moet worden 
gemeten. 
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4.3.2  Bestemmingen 
Recreatie 
Dagrecreatie 
Het strand wordt bestemd voor Dagrecreatie. Bij alle paviljoens en verkooppunten in het 
plangebied is jaarrond strandexploitatie mogelijk. Op de verbeelding wordt tevens een ruim 
bouwvlak opgenomen waarbinnen de strandpaviljoens (waaronder de voormalige 
verkooppunten) zijn toegestaan. De maximale oppervlaktemaat is op de verbeelding 
opgenomen. Horeca is toegestaan uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van 
Horeca-activiteiten. In de begrippen is voor strandpaviljoen opgenomen dat het een 
strandpaviljoen is in niet-permanente bebouwing. Hiermee wordt beoogd dat de 
strandpaviljoens demontabel zijn, zodat ze binnen korte tijd weggehaald kunnen worden, 
bijvoorbeeld in geval van (extreem) hoog water. Overigens mogen alle strandpaviljoens binnen 
het plangebied jaarrond aanwezig zijn. Dit is in het begrip voor strandpaviljoen opgenomen. 
 
Wonen 
Wonen-1  
De bestemming Wonen-1 wordt opgenomen voor woongebieden en percelen met uitsluitend 
aaneengebouwde woningen (twee-aaneengebouwde- of rijtjeswoningen) en vrijstaande 
woningen in een strakke stedenbouwkundige setting. Dit komt voor in het hele plangebied. 
Uitzondering zijn de vrijstaande woningen op de kop van de boulevard in het noorden van het 
plangebied. Deze gebieden krijgen de bestemming Wonen-2 (zie hierna).  
Daar waar vrijstaande woningen aanwezig zijn dan wel twee-aaneengebouwde woningen, 
worden deze aangeduid met (vrij) respectievelijk met (tae). Het aantal woningen mag ter 
plaatse niet toenemen.  
Met betrekking tot de bebouwing op de percelen (zowel hoofdgebouwen als erfbebouwing) 
geldt een maximaal bebouwingspercentage ten opzichte van het bouwperceel. Voor vrijstaande 
woningen bedraagt dit percentage 35%, voor twee-aaneengebouwde en hoekwoningen 40% 
en voor tussenwoningen 45%. Door de kleine erven in het plangebied is bovenstaande regeling 
niet overal reëel. Voor percelen met een kleinere oppervlakte dan 100 m² is een aparte 
bebouwingsregeling opgenomen (meer hierover onder kopje Erfbebouwing). 
Vanuit ruimtelijk oogpunt is ervoor gekozen dat aan- en uitbouwen op minimaal 3 m achter de 
voorgevel moeten worden gebouwd (zie ook hierna onder het kopje erfbebouwing).  
 
Wonen-2 (W-2) 
Deze bestemming is bedoeld voor vrijstaande woningen met variërende afstanden van de 
voorgevels tot de weg, zoals in de vrijstaande woningen op de kop van de boulevard in het 
noorden van het plangebied. Om deze opzet te behouden, zijn alleen vrijstaande woningen 
toegestaan en is door de ligging van het bouwvlak de afstand van het hoofdgebouw tot de 
zijdelingse perceelsgrenzen vastgelegd (minimaal 3 m, tenzij deze afstand nu reeds minder is). 
Zo blijven de open ruimten tussen de hoofdgebouwen gewaarborgd. Het bouwvlak wordt 
zodanig gekozen, dat de huidige afstand tot de weg gewaarborgd blijft. De voorgevel van de 
woning dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn. De breedte en de diepte van het 
bouwvlak bedraagt niet meer dan 15 m. 
Door de hierboven uiteengezette keuze voor het projecteren van de bouwvlakken, is de 
oppervlakte van hoofdgebouwen gereguleerd (hoofdgebouwen mogen niet buiten het 
bouwvlak). Een tweede beperking betreft het bebouwingspercentage van maximaal 35% (heeft 
betrekking op zowel het hoofdgebouw als de erfbebouwing). Tot slot is voor de woonpercelen 
binnen deze bestemming een maximale oppervlakte van 120 m² voor het hoofdgebouw 
opgenomen.  
Vanuit ruimtelijk oogpunt is ervoor gekozen dat aan- en uitbouwen op minimaal 3 m achter de 
voorgevel moeten worden gebouwd (zie ook hierna onder het kopje erfbebouwing).  
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Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis' binnen de bestemming Wonen-2 is een bedrijf 
aan huis toegestaan. Hiervoor geldt dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen behorend bij het hoofdgebouw tot ten hoogste 160 m² mag worden uitgebreid 
mits dit ten behoeve van de uitoefening van de bedrijfsvoering is.  
 
Erfbebouwing 
Gebouwen en overkappingen 
Binnen de woonbestemmingen is naast het hoofdgebouw erfbebouwing toegestaan in de vorm 
van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen (al dan niet aan het hoofdgebouw 
gebouwd) en overkappingen onder een aantal voorwaarden. De gronden bestemd voor Tuin, 
komen in beginsel niet voor gebouwen en overkappingen in aanmerking (zie ook kopje Tuin). 
Hierna wordt ingegaan op een aantal aspecten met betrekking tot erfbebouwing.  
 
Oppervlakte 
De maximale oppervlakte van erfbebouwing bedraagt 50 m², mits een aaneengesloten 
oppervlakte van ten minste 25 m² van het zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt blijft. Dit 
om voldoende buitenruimte te garanderen. Voor percelen vanaf 500 m² geldt voorts dat een 
grotere oppervlakte is toegestaan. Het betreft een gestaffelde regeling. De maximale 
oppervlakte mag bij percelen: 
 tussen de 500 m² en 600 m² : 55 m² bedragen; 
 tussen de 600 m² en 700 m² : 60 m² bedragen; 
 tussen de 700 m² en 800 m² : 65 m² bedragen; 
 tussen de 800 m² en 900 m² : 70 m² bedragen; 
 vanaf 900 m²   : 75 m² bedragen. 
 
Overigens dient tevens het bebouwingspercentage dat geldt voor het betreffende bouwperceel 
in acht te worden genomen (zie onder het kopje Wonen). Het percentage heeft betrekking op 
zowel het hoofdgebouw als de erfbebouwing. 
Bovenstaande regeling is niet op ieder perceel in het plangebied toepasbaar. In de dorpskern 
komen in vergelijking met andere gebieden kleine percelen voor. Het bebouwingspercentage is 
hier vaak hoger dan 50-60%. Bij percelen kleiner dan 100 m² is een bebouwingspercentage 
van 70% opgenomen. Hierbij dient 20 m² van het erf onbebouwd te blijven. 
 
Recreatiewoningen  
Als gevolg van het raadsbesluit van 27 juni 2007 met betrekking tot recreatiewoningen op 
particuliere erven bij woningen, is op de kaart met de aanduiding (sr-2) aangegeven waar 
recreatiewoningen zijn toegestaan, in dit geval 2 per perceel. De recreatiewoning wordt gezien 
als behorend bij de erfbebouwing van het woonperceel. Dit betekent dat de maximaal 
toegestane oppervlakte aan erfbebouwing niet mag worden overschreden. Er mag een 
vrijstaand bijgebouw worden opgericht met een oppervlak van maximaal 50 m². 
 
Hoogte 
De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen, vrijstaande recreatiewoningen en vrijstaande 
overkappingen, mag bij vrijstaande woningen niet meer bedragen dan 3 m en de bouwhoogte 
niet meer dan 5 m. Dakkapellen, gevelopbouwen en dakopbouwen zijn niet toegestaan. Voor 
aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bij niet-vrijstaande woningen geldt dat de 
bouwhoogte niet hoger mag zijn dan 25 cm boven de begane grondlaag van het hoofdgebouw 
met een maximum van 4 m. Dit betekent dat de aan- en uitbouwen in beginsel niet voorzien 
mogen worden van een kap (tenzij er sprake is van een flauwe kap die binnen de toegestane 
bouwhoogte mogelijk is). Er wordt een bevoegdheid tot afwijken opgenomen om indien dit 
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vanwege de afstemming op het hoofdgebouw wenselijk is, een kap op een aan- of uitbouw of 
een bijgebouw bij een niet-vrijstaande woning te realiseren. 
 
Afstanden 
Erfbebouwing dient altijd op een afstand van minimaal 3 m achter (het verlengde van) de 
voorgevel van het hoofdgebouw te worden opgericht. Zo blijft het karakter van de 
erfbebouwing ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Voor bestaande gebouwen voor de 
voorgevel van het hoofdgebouw wordt een uitzondering gemaakt. Deze worden specifiek op de 
verbeelding aangeduid.  
Om overlast voor naastgelegen percelen dan wel anderszins ongewenste situaties te 
voorkomen, wordt bepaald dat de diepte van aan- en uitbouwen aan de achtergevel niet meer 
mag bedragen dan 3 m en de breedte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel niet meer dan 
3,5 m (dit is voldoende breed voor een garage). Bovendien wordt bepaald dat de afstand van 
erfbebouwing tot de zijdelingse perceelsgrens bij vrijstaande woningen niet minder mag 
bedragen dan 2 m. Voor smalle percelen wordt een uitzondering gemaakt Bij andere dan 
vrijstaande woningen dient de erfbebouwing of in de zijdelingse perceelgrens of op een afstand 
van ten minste 1 m van de zijdelingse perceelgrens te worden gebouwd. Vrijstaande 
bijgebouwen mogen in of op een afstand van tenminste de perceelgrens. 
 
Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Binnen de woonbestemmingen zijn tevens bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan 
zoals erf- en terreinafscheidingen. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het 
verlengde van) de voorgevelrooilijn (bij hoekpercelen is er sprake van twee 
voorgevelrooilijnen) mag niet meer bedragen dan 1 m en voor het overige niet meer dan 2 m. 
Op voor- en zijtuinen die grenzen aan de weg mogen de afscheidingen dus niet hoger zijn dan 
1 m. Afhankelijk van de breedte van de zijtuin die grenst aan een weg, zijn er mogelijkheden 
voor erf- en terreinafscheidingen van 2 m. De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer 
bedragen dan 3 m. 
 
Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
Binnen de woonbestemming worden mogelijkheden opgenomen voor het uitoefenen van 
aan-huis-gebonden beroepen. Onder een aan-huis-gebonden beroep wordt verstaan het 
beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch 
of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op 
medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een 
gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing wordt uitgeoefend.  
Tevens wordt toegestaan dat binnen de woonbestemming onder een aantal voorwaarden 
kleinschalige bedrijvigheid kan worden uitgeoefend. Het betreft hier activiteiten waarvoor geen 
melding- of vergunningplicht op grond van de milieuwetgeving geldt en die door de beperkte 
omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden 
uitgeoefend. Het gaat hier om bedrijvigheid die verenigbaar is met de woonfunctie en welke 
niet leidt tot aantasting van de woonkwaliteit en welke niet leidt tot parkeeroverlast. 
Voorbeelden van de toegestane bedrijvigheid is een kapper aan huis, een kunstenaar, bed & 
breakfast of een kleinschalig ambachtelijk bedrijfje (bijvoorbeeld maken van sieraden). Horeca 
en detailhandel worden - vanwege de mogelijke negatieve effecten op de omgeving - 
uitgesloten. 
De activiteit dient te worden uitgevoerd door de bewoner van de woning. De oppervlakte die 
gebruikt mag worden voor een aan-huis-gebonden beroep of kleinschalige bedrijvigheid, is aan 
een maximum (25% van het woonoppervlak met een maximum van 50 m²) gebonden om te 
voorkomen dat het woonkarakter wordt verdrongen door de niet-woonfunctie. 
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Waterstaat-Waterkering 
Omdat de duinen en de kust onderdeel zijn van de zeewering is ter plaatse van deze gronden de 
dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering opgenomen. Binnen de dubbelbestemming mogen 
geen nieuwe bouwwerken worden gebouwd. Wel mogen bestaande bouwwerken worden 
vervangen. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bovenstaande. Hierbij moet worden aangetoond dat het waterstaatsbelang door de 
bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad.  
 
Waarde- Archeologie 
De archeologische waarden in plangebied worden beschermd door middel van de 
dubbelbestemming Waarde-Archeologie-3. Deze wordt opgenomen vanwege de mogelijke 
aanwezigheid van belangwekkende archeologische bodemsporen en voorwerpen. Aan dit 
archeologieregime is een bouw- en aanlegverbod gekoppeld, evenals een 
onderkelderingsverbod met bevoegdheid tot afwijken. In dit archeologieregime dient bij alle 
grondroerende werkzaamheden binnen een planomvang groter dan 500 m2 een archeologisch 
onderzoek te worden uitgevoerd. Deze verplichting geldt niet indien de grondroerende 
werkzaamheden niet dieper dan 40 cm reiken. 

4.4  Algemene regels 

Antidubbeltelregel 
Het doel van de antidubbeltelbepaling is te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
 
Overschrijding bouwgrenzen 
De op de verbeelding aangegeven bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen 
worden overschreden met kleine bouwdelen. In dit artikel is geregeld hoe groot de 
overschrijding mag zijn en onder welke voorwaarden. 
 
Bestaande afstanden en maten 
In de planregels zijn diverse regelingen opgenomen die aangeven wat maximaal of minimaal 
toelaatbaar is. Deze regelingen kunnen betrekking hebben op hoogten, breedten, diepten, 
oppervlakten, afstanden of aantallen. Ruimtelijke overwegingen hebben bepaald welke maat 
als maximum of minimum is aangegeven. Lang niet alle bestaande situaties voldoen echter aan 
de betrokken maten.  
Met betrekking tot de bestaande maten is als peildatum gekozen voor het moment waarop het 
bestemmingsplan in werking is getreden. Qua gebruik is dit het eerste moment waarop de 
gebruiksregels van het bestemmingsplan van toepassing zijn. Wat bouwen betreft is dit het 
eerste moment waarop nog uitsluitend conform het geldende bestemmingsplan, in casu de 
daarin vastgelegde maxima en minima, kan worden gebouwd. 
 
Uiteraard geldt de betrokken regeling niet indien een bestaand bouwwerk wordt afgebroken en 
op een andere plek wordt herbouwd. In dat geval gelden de als maximaal of minimaal gestelde 
maten onverkort.  
Het negeren van deze bestaande maten zou betekenen dat het betrokken gebouw of het 
betrokken gebruik onder het overgangsrecht valt, met alle gevolgen van dien (alleen 
gedeeltelijk vernieuwen of veranderen, geen herbouw na calamiteit etc.). Dit is uitdrukkelijk 
niet de bedoeling. Overgangsrecht is immers alleen aan de orde, wanneer te verwachten is dat 
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het betrokken gebouw gedurende de looptijd van het bestemmingsplan zal worden 
geamoveerd of wanneer het betrokken gebruik gedurende deze periode zal worden beëindigd.  
Het onder het overgangsrecht brengen zou ook tot praktische complicaties leiden, aangezien 
dan onduidelijk is of - bijvoorbeeld - het gehele gebouw onder het overgangsrecht valt of alleen 
dat gedeelte waarmee de betrokken maten worden overschreden. 
Om dit soort verwikkelingen te voorkomen is een regeling opgenomen die voorkomt dat 
overgangsrecht van toepassing is, indien de gestelde maxima of minima niet met de bestaande 
situaties in overeenstemming zijn. 
 
Kap 
Er is bepaald dat gebouwen - tenzij alleen een bouwhoogte is aangegeven op de plankaart - 
afgedekt dienen te worden met een kap. Hiervoor is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. 
Voorts is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om gevelopbouwen boven de maximale 
goothoogte toe te staan. 
 
Algemene afwijkingsregels 
Voor ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan is een algemene bevoegdheid tot 
afwijken opgenomen. De onderhavige regeling voorziet in verband met de gewenste 
duidelijkheid, in een objectieve begrenzing van het toepassingsbereik van de afwijking.  
 
Algemene wijzigingsregel 
In dit artikel is een wijzigingsregel opgenomen ten behoeve van kleine overschrijdingen van de 
bestemmingsgrenzen. 
 
Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
Bij globale bestemmingsplannen bestaat de kans dat bij toetsing van bouwaanvragen sprake is 
van aanvullende werking van de bouwverordening, omdat het bestemmingsplan ter zake van 
de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening (zoals rooilijnen) niets regelt. Deze 
aanvullende werking kan ongewenst zijn, omdat het bestemmingsplan met opzet globaal is 
gehouden ten aanzien van deze onderwerpen. Hoewel het bestemmingsplan behoorlijk 
gedetailleerd is, is desondanks en om onduidelijkheden te voorkomen een artikel opgenomen 
waarmee voorkomen wordt dat bepalingen uit de bouwverordening alsnog van toepassing 
kunnen zijn. 
 
Overige regels 
In dit artikel is een bepaling opgenomen om de wetgeving te 'fixeren'. Dit betekent dat de 
wettelijke regelingen waarnaar wordt verwezen blijven gelden zoals zij gelden ten tijde van de 
vaststelling van dit bestemmingsplan. 

4.5  Overgangs- en slotregels 

Overgangsrecht  
Bouwwerken 
In dit artikel is het overgangsrecht ten aanzien van bouwen neergelegd. Uitbreiding van de 
bebouwing is slechts mogelijk met een omgevingsvergunning die wordt verleend door het 
bevoegd gezag.  
 
Gebruik 
De eerste drie regels het tweede lid betreffen de (reducerende) overgangsregels met 
betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken voor zover dat gebruik afwijkt 
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van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. Hiervan is 
uitgezonderd strijdig gebruik dat al in strijd was met het voorheen tot dat tijdstip geldende plan 
en waartegen wordt of alsnog kan worden opgetreden. Dit sluit aan bij de vaste jurisprudentie 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat, indien de 
gemeente strijdig gebruik gewraakt heeft, er geen beroep op het overgangsrecht mogelijk is.  
 
Slotregel  
Het laatste artikel van de planregels betreft de citeertitel van het onderliggende 
bestemmingsplan.  
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Bijlage 1  Uitspraak Raad van State 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en Boulevard van de gemeente Bergen. 
 
1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand  
NL.IMRO.0373.BPG08001corrherz-C001 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).  
 
1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden. 
 
1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
1.5  aan- 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. 
 
1.6  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. 
 
1.7  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. 
 
1.8  archeologisch deskundige 
een deskundige met opgravingbevoegdheid of met gekwalificeerde kennis op het gebied van de 
archeologie. 
 
1.9  archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 
beschikt. 
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1.10  archeologische waarde 
de in een gebied aanwezige waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen in de bodem en uit het verleden.  
 
1.11  bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
1.12  bedrijf 
een onderneming in hoofdzaak gericht op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen 
of verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als 
ondergeschikt onderdeel (minder dan 40% van de totale bedrijfsomzet) van de onderneming in 
de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde 
goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende 
handelingen. 
 
1.13  bedrijfsmatige exploitatie 
het door middel van een bedrijf beheren en/of exploiteren van recreatieverblijven, 
verblijfsrecreatieve appartementen, kavels grond en/of standplaatsen, waarbij voor 
verblijfsrecreatieve appartementen en recreatieverblijven geldt dat daar wisselende 
recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden aangeboden. 
 
1.14  bedrijfswoning/dienstwoning 
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, gelet op de 
bestemming van het gebouw of het terrein. 
 
1.15  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. 
 
1.16  bestaande afstands-, hoogte-, breedte-, inhouds- en andere maten 
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. 
 
1.17  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 
 
1.18  bestemmingsvlak 
een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. 
 
1.19  bevoegd gezag  
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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1.20  bijgebouw 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste staat van het 
hoofdgebouw en dat niet 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. 
 
1.21  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. 
 
1.22  bouwgrens 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak. 
 
1.23  bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte 
zonder ingrijpende voorzieningen voor woon- of andere functies geschikt of geschikt te maken 
is. 
 
1.24  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond met, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 
 
1.25  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
1.26  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
 
1.27  bouwwerk, geen gebouw zijnde 
ieder bouwwerk dat niet kan worden aangemerkt als gebouw. 
 
1.28  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. 
 
1.29  dakopbouw 
een constructie ter vergroting van een gebouw, die 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) is (zijn) geplaatst. 
 
1.30  dakoverstek 
de breedte van de dakrand (inclusief de goot) welke zich buiten de verticale projectie van de 
gevel bevindt. 
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1.31  dienstverlening 
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een 
balie) te woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons, 
pedicures, wasserettes, makelaarskantoren, internetwinkels en bankfilialen. 
 
1.32  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 
 
1.33  gevelopbouw 
elke verhoging van de gevel boven de maximaal toelaatbare goothoogte. 
 
1.34  hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 
1.35  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. 
  
1.36  horecabedrijf 
een bedrijf gericht op één of meer van de navolgende activiteiten: 
a. het verstrekken van al dan niet ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, niet zijnde een 

supermarkt of daarmee te vergelijken detailhandel; 
b. het exploiteren van zaalaccommodatie; 
c. het verstrekken van nachtverblijf. 

 
1.37  hotel 
een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met - al dan 
niet - als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken voor consumptie ter 
plaatse. 
 
1.38  kantoor 
voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, 
architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek 
niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. 
 
1.39  kap 
een constructie van tenminste twee dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder 
dan 65°. 
 
1.40  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarbij 
de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling die 
daarbij past.  
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1.41  kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 
voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en 
banken, ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en 
natuurobservatie. 
 
1.42  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. 
 
1.43  maatschappelijke voorzieningen 
(overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, 
openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. 
 
1.44  NAP 
Normaal Amsterdams Peil. 
 
1.45  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. 
 
1.46  overkapping 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één 
zijde een gesloten wand. 
 
1.47  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 dan wel het vrij laten loslopen van paarden, meestal als uitloop van een stal. 
 
1.48  peil 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

het aansluitende afgewerkte maaiveld. 
 
1.49  pension 
een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) waarbij 
tijdens het verblijf bijbehorende dienstverlening plaatsvindt. 
 
1.50  praktijkruimte 
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten 
op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch 
of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 
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1.51  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 gebruikt. 
 
1.52  restaurant 
een horecabedrijf, uitsluitend of overwegend gericht op het verstrekken van maaltijden voor 
consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van dranken. 
 
1.53  Staat van Horeca-activiteiten 
de Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels deel uitmaakt. 
 
1.54  strandcabines 
een strandhuisje in niet-permanente bebouwing, 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, gedurende een gedeelte van het jaar te worden gebruikt 
ten behoeve van recreatieve doeleinden en waarbij overnachting niet is toegestaan.  
 
1.55  strandpaviljoen 
een strandpaviljoen in niet-permanente bebouwing met daarbij behorende gronden  en 
voorzieningen zoals terrassen, waar als hoofdfunctie bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren 
voor gebruik al dan niet ter plaatse worden verstrekt en die het gehele jaar op het strand mag 
staan en als zodanig gebruikt. 
 
1.56  verblijfsrecreatie 
het met recreatief oogmerk verblijven met overnachting in een kampeermiddel, stacaravan, 
chalet, recreatiewoning of -appartement, door personen die hun hoofdverblijf elders hebben. 
 
1.57  verblijfrecreatieve appartementen 
gestapelde recreatiewoningen. 
 
1.58  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
 
1.59  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.  
 
1.60  vrijstaande recreatiewoning 
een recreatiewoning die niet aan het hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel is gebouwd. 
 
1.61  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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1.62  zomerseizoen 
de periode van 15 maart tot en met 15 oktober. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 
 
2.2  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  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 
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  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel. 
 
2.6  inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
 
2.7  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

 
Artikel 3  Recreatie - Dagrecreatie 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Recreatie - Dagrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. strand; 
b. dagrecreatie; 
c. verhuur van strandartikelen; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 1': tevens een 

strandpaviljoen uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-1': uitsluitend strandcabines; 
f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen en water. 
 
3.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. gebouwen, overkappingen en gebouwde terrassen worden binnen het bouwvlak gebouwd;  
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 1 bouwlaag;  
c. de totale oppervlakte van gebouwen, overkappingen en gebouwde terrassen bedraagt ten 

hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingsoppervlakte, indien er 
geen maximale bebouwingsoppervlakte is aangegeven mag het bouwvlak volledig worden 
bebouwd; 

d. de diepte van een strandpaviljoen bedraagt ten hoogste 25 m; 
e. de oppervlakte van een strandcabine bedraagt ten hoogste 4 m2; 
f. het aantal strandcabines bedraagt ten hoogste: 

1. het met de aanduiding 'maximum aantal strandcabines' aangegeven aantal per 
aanduidingsvlak; 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van terrassen ter plaatse van de 
aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' mogen niet worden afgedekt met een 
permanente dakachtige constructie in de vorm van glas, kunststof, steen of andere 
materialen; 

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van terrassen (toegangen naar terrassen 
in de vorm van trapjes en terrasafscheidingen uitgezonderd) ter plaatse van de aanduiding 
'horeca tot en met horecacategorie 1' mogen niet lager en niet hoger worden gebouwd dan 
de begane grondvloer van het bijbehorende hoofdgebouw; 

i. onder een terras, behoudens constructies ten behoeve van de fundering en constructies ten 
behoeve van de ruimte onder een terras, ter plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en 
met horecacategorie 1' mogen geen bouwwerken mogen worden gebouwd; 

j. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ter plaatse van de 
aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' wordt, in afwijking van artikel 2, 
gemeten vanaf het afgewerkt maaiveld of, als geplaatst op een vloer vanaf de vloer, met 
dien verstande dat: 
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1. de hoogte van terrasafscheidingen vóór de voorgevel of het verlengde daarvan niet 
meer dan 2 m mag bedragen; 

2. de hoogte van lichtmasten niet meer dan 6,5 m mag bedragen; 
3. de hoogte van vlaggenmasten niet meer dan 8 m mag bedragen; 
4. de hoogte van reclame-uitingen niet meer dan 5,5 m mag bedragen; 
5. de hoogte van overkappingen ten hoogste 3 m mag bedragen; 
6. onder de begane grondvloer mogen, behoudens constructies ten behoeve van de 

fundering en constructies ten behoeve van de afscherming van de ruimte onder de 
begane grondvloer, geen bouwwerken worden gebouwd; 

k. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m; 
l. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
 
3.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2 onder g om ter 
plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' een terras toe te staan op 
het dak van het hoofdgebouw, met dien verstande dat: 
a. het terras niet zichtbaar is vanaf 2 m boven de hoogte van de Boulevard Noord 
b. het terras niet mag zijn afgedekt met een permanente dakachtige constructie in de vorm 

van glas, kunststof, steen of andere materialen; 
c. de terrasafscheiding een hoogte heeft van ten hoogste 2 m, gemeten vanaf de bovenzijde 

van het dak van het hoofdgebouw; 
d. de terrasafscheiding is gemaakt van een constructie met een transparantie van ten minste 

90%.  
 
3.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' zijn 

onbebouwde terrassen toegestaan, met dien verstande dat per bouwvlak ten hoogste 1 
onbebouwd terras is toegestaan, grenzend aan het strandpaviljoen of verkooppunt, met 
een diepte van ten hoogste 5 m en een breedte die niet breder is dan de breedte van het 
strandpaviljoen of verkooppunt, waarbij het terras georiënteerd is op de zee; 

b. het overnachten in strandcabines is niet toegestaan. 
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Artikel 4  Wonen-1 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Wonen-1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning': een recreatiewoning; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'garages': uitsluitend garages en bergplaatsen ten behoeve 

van de woningen; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'atelier': tevens een atelier; 
e. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met 

bijbehorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins; 
f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen en water. 
 
4.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
4.2.1  algemeen 
a. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen op het bouwperceel bedraagt ten 

hoogste: 
1. 45% bij aaneengebouwde woningen; 
2. 40% bij twee-aaneengebouwde woningen en hoekwoningen; 
3. 35% bij vrijstaande woningen; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a bedraagt ter plaatse van percelen met een 
oppervlakte kleiner dan 100 m², de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen, 
ten hoogste 70% van het perceel; in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, worden 
ondergrondse gebouwen voor zover niet onder een bovengronds gebouw gelegen tevens 
meegerekend in de oppervlakte; 

c. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 3' zijn uitsluitend geheel of gedeeltelijk 
ondergrondse gebouwen toegestaan met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' is per bouwperceel ten hoogste 1 
recreatiewoning toegestaan. 

 
4.2.2  hoofdgebouwen, niet zijnde recreatiewoningen 
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de 

maatvoeringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte; 
c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien: 

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 
50% van het dakvlak bedraagt; 

4. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 70% 
van het dakvlak bedraagt; 

d. de goothoogte van hoofdgebouwen mag aan de achterzijde bij niet-vrijstaande woningen 
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 dakopbouw, ten 

hoogste 1,5 m bedraagt; 
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3. de breedte van de dakopbouw ten hoogste 70% van het dakvlak bedraagt; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen (tae)' zijn ten hoogste twee woningen 

toegestaan; 
f. ter plaatse van andere gronden dan bedoeld onder sub e dienen de woningen aaneen te 

worden gebouwd. 
 
4.2.3  aan- en uitbouwen, recreatiewoningen en overkappingen 
a. bij vrijstaande woningen bedraagt de afstand van aan- en uitbouwen, aangebouwde 

bijgebouwen, aangebouwde recreatiewoningen en overkappingen tot perceelsgrenzen ten 
minste 2 m; 

b. vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande recreatiewoningen dienen in of op een afstand van 
ten minste 1 m van de zijdelingse perceelsgrenzen worden gebouwd; 

c. in afwijking van het bepaalde onder sub a mogen bij percelen met een breedte van minder 
dan 15 m, aan- en uitbouwen, bijgebouwen, recreatiewoningen en overkappingen in of op 
een afstand van ten minste 1 m tot de zijdelingse perceelgrenzen worden gebouwd, met 
dien verstande dat de afstand tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 
ten minste 5 m bedraagt; 

d. bij niet-vrijstaande woningen dienen aan- en uitbouwen, bijgebouwen, recreatiewoningen 
en overkappingen in of op een afstand van ten minste 1 m tot de zijdelingse perceelsgrens 
worden gebouwd; 

e. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en 
recreatiewoningen mag ten hoogste 50 m² bedragen, met dien verstande dat een 
aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het gezamenlijke zij- en achtererf 
onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, 
worden ondergrondse gebouwen voor zover niet onder een bovengronds gebouw gelegen 
tevens meegerekend in de oppervlakte; 

f. in afwijking van het bepaalde onder sub e mag de maximale oppervlakte aan aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en recreatiewoningen bij bouwpercelen met een 
oppervlakte van ten hoogste 100 m², ten hoogste 50 m² bedragen, met dien verstande dat 
een gezamenlijke oppervlakte van ten minste 20 m² van het gezamenlijke zij- en achtererf 
onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, 
worden ondergrondse gebouwen voor zover niet onder een bovengronds gebouw gelegen 
tevens meegerekend in de oppervlakte; 

g. in afwijking van het bepaalde onder sub e en f mag de maximale oppervlakte aan aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en recreatiewoningen 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; 
6. met dien verstande dat in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, ondergrondse 

gebouwen voor zover niet onder een bovengronds gebouw gelegen tevens worden 
meegerekend in de oppervlakte; 

h. de oppervlakte per bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m²; 
i. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw, aangebouwde recreatiewoning 

en aangebouwde overkapping aan de achtergevel van een hoofdgebouw mag niet meer 
bedragen dan 3 m gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw; 

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

k. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen, aangebouwde 
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recreatiewoningen en aangebouwde overkappingen, mag niet meer bedragen dan de 
hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 
4 m;  

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

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

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

 
4.2.4  bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de hoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m 

bedragen en elders ten hoogste 2 m; 
b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de hoogte van erf- en perceelafscheidingen op 

zijerven grenzend aan wegen ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat: 
1. de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel 

van het hoofdgebouw; 
2. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de 

zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 m bedraagt, de afstand tot de 
perceelsgrens minimaal 1 m moet bedragen; 

3. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de 
zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens tussen de 5 en 10 m bedraagt, de afstand tot 
de perceelsgrens minimaal 2 m moet bedragen; 

4. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de 
zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens ten minste 10 m bedraagt, de afstand tot de 
perceelgrens minimaal 3 m moet bedragen; 

c. zwembaden zijn niet toegestaan binnen bouwpercelen met een kleinere oppervlakte dan 
700 m²; 

d. zwembaden dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de 
voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst; 

e. de oppervlakte van een zwembad mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 50 m²; 
f. de bouwhoogte van zwembaden mag ten hoogste 50 cm bedragen; 
g. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten 

hoogste 3 m bedragen. 
 
4.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.3 sub 
k en m ten behoeve van een kap op aan- en uitbouwen en op bijgebouwen bij niet-vrijstaande 
woningen, met dien verstande dat: 
a. afwijking uitsluitend is toegestaan indien een kap in verband met afstemming op de 

karakteristiek van de woning, wenselijk is; 
b. de goothoogte van de aan- of uitbouw en het bijgebouw niet meer mag bedragen dan de in 

lid 4.2.3 sub k en m genoemde bouwhoogte; 
c. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige 

erven. 
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4.4  Specifieke gebruiksregels 
4.4.1  Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
Onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten, in samenhang met het wonen wordt verstaan het gebruik van gedeelten van 
woningen en de daarbij behorende bebouwing door de bewoner ten behoeve van 
aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover: 
a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, 
inclusief aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m²; 

b. ten behoeve van de aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt voorzien; 

c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale 
afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd 
beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de betrokken 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. 

 
4.4.2  Verbodsbepaling 
Het is verboden om: 
a. gronden in gebruik te nemen/hebben/of te laten gebruiken voor paardenbakken en 

mestopslag; 
b. gebouwen te gebruiken of te laten gebruiken voor het stallen van paarden; 
c. bijgebouwen, niet zijnde recreatiewoningen, te gebruiken of te laten gebruiken als 

slaapgelegenheid; 
d. recreatiewoningen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente bewoning; 
e. woningen te gebruiken of te laten gebruiken als recreatiewoning, met dien verstande dat 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - tweede woning' het gebruik als 
tweede woning is toegestaan. 
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Artikel 5  Wonen-2 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Wonen-2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 2': recreatiewoningen; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - verblijfsrecreatieve 

appartementen': tevens bedrijfsmatige geëxploiteerde verblijfsrecreatieve 
appartementen; 

d. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met 
bijbehorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins; 

e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen, tuinen en water. 

 
5.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
5.2.1  algemeen 
a. het bouwperceel mag ten hoogste voor 35% bebouwd worden met gebouwen en 

overkappingen; 
b. per bouwvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan; 
c. in afwijking van het bepaalde onder b zijn ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' 

gestapelde woningen toegestaan; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 2' zijn per bouwperceel 2 

recreatiewoningen toegestaan. 
 
5.2.2  hoofdgebouwen, niet zijnde recreatiewoningen 
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste de op de plankaart opgenomen 

maximale oppervlakte, indien er geen maximale oppervlakte op de plankaart is opgenomen 
bedraagt de oppervlakte ten hoogste 120 m²; in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, 
worden ondergrondse gebouwen voor zover niet onder een bovengronds gebouw gelegen 
tevens meegerekend in de oppervlakte; 

c. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de 
maatvoeringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte; 

d. de breedte van het hoofdgebouw gemeten in de voorgevel bedraagt ten hoogste 12 m; 
e. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien: 

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; 

f. de goothoogte van hoofdgebouwen mag aan de achterzijde bij niet-vrijstaande woningen 
worden overschreven door dakopbouwen, indien: 
1. de afstand tot de dakvoeet en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt; 
2. de bouwhoogte van de dakopbouw, gemeten vanaf de voet van de dakopbouw, ten 

hoogste 1,5 m bedraagt; 
3. de breedte van de dakopbouw ten hoogste 70% van het dakvlak bedraagt. 
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5.2.3  aan- en uitbouwen, bijgebouwen, recreatiewoningen en overkappingen 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en recreatiewoningen dienen op een 

afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 
te worden geplaatst; 

b. de afstand van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen, aangebouwde 
recreatiewoningen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m 
te bedragen; 

c. vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande recreatiewoningen dienen in of op een afstand van 
tenminste 1 m tot de zijdelingse perceelgrenzen worden gebouwd; 

d. in afwijking van het bepaalde onder sub b mogen bij percelen met een breedte van minder 
dan 15 m, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen in of op een afstand van ten 
minste 1 m tot de zijdelingse perceelgrenzen worden gebouwd, met dien verstande dat de 
afstand tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw ten minste 5 m dient te 
bedragen; 

e. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en 
recreatiewoningen mag niet meer bedragen dan 50 m², met dien verstande dat een 
aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het gezamenlijke zij- en achtererf 
onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, 
worden ondergrondse gebouwen voor zover niet onder een bovengronds gebouw gelegen 
tevens meegerekend in de oppervlakte;  

f. in afwijking van het bepaalde onder sub e mag de maximale oppervlakte aan aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en recreatiewoningen 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; 
6. met dien verstande dat in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, ondergrondse 

gebouwen voor zover niet onder een bovengronds gebouw gelegen tevens worden 
meegerekend in de oppervlakte 

g. de oppervlakte per bijgebouw en per recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 50 m²; 
in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, worden ondergrondse gebouwen voor zover niet 
onder een bovengronds gebouw gelegen tevens meegerekend in de oppervlakte; 

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

j. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen, aangebouwde 
overkappingen en aangebouwde recreatiewoningen, mag niet meer bedragen dan de 
hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 
4 m;  

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

l. bijgebouwen en recreatiewoningen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, 
dakopbouwen of gevelopbouwen; 

m. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub j en k worden 
overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste een derde 
van de oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m. 
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5.2.4  bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 
a. de hoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m bedragen 

en elders ten hoogste 2 m; 
b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de hoogte van erf- en perceelafscheidingen op 

zijerven grenzend aan wegen ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat: 
1. de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel 

van het hoofdgebouw; 
2. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de 

zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 m bedraagt, de afstand tot de 
perceelsgrens minimaal 1 m moet bedragen; 

3. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de 
zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens tussen de 5 en 10 m bedraagt, de afstand tot 
de perceelsgrens minimaal 2 m moet bedragen; 

4. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de 
zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens ten minste 10 m bedraagt, de afstand tot de 
perceelgrens minimaal 3 m moet bedragen; 

c. zwembaden zijn niet toegestaan binnen bouwpercelen kleiner dan 700 m²; 
d. zwembaden dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de 

voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst; 
e. de oppervlakte van een zwembad mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 50 m²; 
f. de bouwhoogte van zwembaden mag niet meer bedragen dan 50 cm;  
g. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten 

hoogste 3 m bedragen. 
 
5.3  Afwijken van de bouwregels 
5.3.1  Afwijken van de bouwhoogte op aan- en uitbouw 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.3 
sub j ten behoeve van een kap op aan- en uitbouwen, met dien verstande dat: 
a. afwijking uitsluitend is toegestaan indien een kap in verband met afstemming op de 

karakteristiek van de woning, wenselijk is; 
b. de goothoogte van de aan- of uitbouw niet meer bedragen dan de in lid 18.2.3 sub j 

genoemde bouwhoogte; 
c. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige 

erven. 
 
5.3.2  Afwijken van de oppervlakten 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.1 
onder a en van het bepaalde in lid 5.2.3 onder e en f om ter plaatse van de aanduiding “bedrijf 
aan huis” het gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen behorend bij 
het hoofdgebouw te vergroten tot ten hoogste 160 m2, met dien verstande dat de vergroting 
noodzakelijk dient te zijn ten behoeve van de uitoefening van de bedrijfsvoering ter plaatse. 
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5.4  Specifieke gebruiksregels 
5.4.1  Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
Onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten, in samenhang met het wonen wordt verstaan het gebruik van gedeelten van 
woningen en de daarbij behorende bebouwing door de bewoner ten behoeve van 
aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover: 
a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, 
inclusief aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m²; 

b. ten behoeve van de aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt voorzien; 

c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale 
afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd 
beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de betrokken 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. 

 
5.4.2  Verbodsbepaling 
Het is verboden om: 
a. gronden in gebruik te nemen/hebben/of te laten gebruiken voor paardenbakken en 

mestopslag; 
b. gebouwen te gebruiken of te laten gebruiken voor het stallen van paarden; 
c. bijgebouwen, niet zijnde recreatiewoningen, te gebruiken of te laten gebruiken als 

slaapgelegenheid; 
d. recreatiewoningen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente bewoning; 
e. woningen te gebruiken of te laten gebruiken als recreatiewoning. 
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Artikel 6  Waarde - Archeologie III 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Waarde – Archeologie III aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 
bescherming en de veiligstelling van archeologische waarden. 
 
6.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 
hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) geldt dat ter 
plaatse van de bestemming Waarden - Archeologie III uitsluitend bouwwerken zijn 
toegestaan: 
1. met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²; 
2. met een oppervlakte van meer dan 500 m², waarvoor geen graafwerkzaamheden 

dieper dan 40 cm uitgevoerd hoeven te worden of waarvoor geen heiwerkzaamheden 
uitgevoerd hoeven te worden; 

3. met een oppervlakte meer dan 500 m2, waarvoor graafwerkzaamheden of 
heiwerkzaamheden niet dieper reiken dan 6 m boven NAP. 

 
 
6.3  Afwijken van de bouwregels 
6.3.1  Afwijken met omgevingsvergunning 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2, met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels.   
 
6.3.2  Geen archeologische waarden 
De omgevingsvergunning, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen aan de hand van nader archeologisch 
onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden 
aanwezig zijn. 
 
6.3.3  Overige voorwaarden 
De omgevingsvergunning, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, wordt voorts verleend, indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de 

archeologische 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 
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door 
aan de afwijking 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 de archeologische deskundige. 

 



44  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
037300.17955.00  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 
6.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in gronden ter plaatse van de bestemming Waarden - Archeologie III 
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk 
zijnde, aan te leggen of werkzaamheden met een grotere omvang dan 500 m² uit te voeren: 
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm die reiken tot een 

diepte beneden 6 m boven NAP, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, 
diepploegen, egaliseren en ontginnen en aanleggen van drainage, tenzij deze 
werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor 
afwijking, zoals in lid 4 bedoeld, is verleend; 

b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
e. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
 
6.4.2  Uitzondering op het aanlegverbod 
Het verbod van 6.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 6.2 in acht is genomen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
 
6.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan 
de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, 
indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 

werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de 
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op het 
behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het 
begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige. 

 
6.5  Wijzigingsbevoegdheid 
6.5.1  Verwijderen bestemming 
Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming 
Waarde - Archeologie III geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien: 
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn; 
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat 

het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische 
waarden voorziet. 
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6.5.2  Wijzigen bestemming 
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Waarde - Archeologie II wijzigen in een 
andere bestemming Waarde - Archeologie teneinde grotere of kleine oppervlaktes en/of 
dieptes toe te staan zoals genoemd onder 6.2 en 6.4.1 teneinde de archeologische waarden op 
een andere wijze te beschermen en veiligstellen, indien uit nader archeologisch onderzoek is 
gebleken dat ter plaatse andere archeologische waarden aanwezig zijn.  
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Artikel 7  Waterstaat  - Waterkering 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en) - tevens bestemd voor waterkering. 
 
7.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 
c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - 
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering. 

 
7.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 7.2 onder c., indie de bij 
de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het 
waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad, hetgeen ter 
advisering wordt voorgelegd aan de beherder van de waterkering.  
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 8  Antidubbeltelregel 

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 9  Algemene bouwregels 

9.1  Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van 
aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten 
hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m 
bedraagt; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 
1,5 m bedraagt.  

 
9.2  Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 
a. Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd 
kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 
bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de 
maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:  
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als 

ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 

als ten minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. in geval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op 

dezelfde plaats plaatsvindt;  
c. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen 

in dit plan niet van toepassing. 
 
9.3  Hoogte-aanduidingen 
9.3.1  Kap 
Voor zover een goothoogte is aangegeven dienen de hoofdgebouwen met een kap te worden 
afgedekt. Voor zover uitsluitend een bouwhoogte is aangegeven mogen de hoofdgebouwen 
worden voorzien van een platte afdekking. 
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9.3.2  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.3.1 juncto 
artikel 1.39 ten behoeve van het realiseren van andere kapvormen, met dien verstande dat: 

1. de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte niet mag worden overschreden; 
2. afwijking niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de ruimtelijke 

karakteristiek van de omgeving; 
3. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van 

naburige percelen; 
d. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de  aangegeven 

maximale goothoogte en behoeve van het realiseren van een gevelopbouw met dien 
verstande dat: 
1. de breedte van de gevelopbouw maximaal 20% van de gevelbreedte mag bedragen; 
2. de aangegeven maximale bouwhoogte niet mag worden overschreden; 
3. afwijking niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de ruimtelijke 

karakteristiek van de omgeving; 
4. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van 

naburige percelen. 
 
 

Artikel 10  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is- bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels 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 zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% 
worden vergroot. 

Afwijking is niet mogelijk, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 
 
 

Artikel 11  Algemene wijzigingsregel 

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 12  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De voorschriften van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 
van de bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft: 
a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 
b. brandweeringang; 
c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. de ruimte tussen bouwwerken; 
e. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
 
 

Artikel 13  Overige regels 

13.1  Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregel 

Artikel 14  Overgangsrecht 

14.1  Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan 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 tenietgegaan; 

b. eenmalig kan in afwijking van sub a een omgevingsvergunning worden verleend voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in dit lid onder a, met maximaal 
10%; 

c. dit lid onder 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 overgangsregeling van dat plan. 

 
14.2  Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder 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 verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de 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; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 
 

Artikel 15  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels bestemmingsplan Herziening Egmond 
aan Zee Centrum en Boulevard'. 
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Bijlage 1  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). 
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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). 
 
  










