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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan ‘Hogeweg 8, Egmond-Binnen’ met identificatienummer NL.IMRO.0373. 
BPG10009Hogeweg8EB-C001 van de gemeente Bergen (NH). 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bij-
lagen. 

1.3 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. 

1.4  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gron-
den. 

1.5  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6  aan-huis-gebonden beroep: 

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juri-
disch, (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 en de activiteiten door de bewoner van de woning worden uitge-
oefend. 

1.7  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 be-

grepen 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 fok van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en (nage-

noeg) 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; 
e. sierteelt: de teelt van siergewassen al dan niet met behulp van kassen en al dan niet ge-

combineerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten; 
f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 
g. bollenteelt: 

1. de teelt van bloembollen, bolbloemen en knolgewassen; 
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2. de teelt van snijbloemen en van vergelijkbare laag blijvende eenjarige en vastbloeiende 
tuinplanten; 

3. de teelt van vollegronds laagblijvende tuinbouwproducten als eenjarige wisselteelt, niet 
zijnde sierteelt, boomkwekerij/-teelt, fruitteelt en bosbouw; 

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 

ondergeschikte verhandeling daarvan; 
k. niet-grondgebonden agrarische activiteiten: activiteiten die geheel dan wel grotendeels on-

afhankelijk is van de groeikracht van de bodem waarop het bedrijf wordt uitgeoefend. 

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. 

1.10  archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijf-
selen in de bodem en uit het verleden. 

1.11  bebouwing: 

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

1.12  bed en breakfast: 

het verstrekken van logies met ontbijt binnen een gedeelte van de bestaande (bedrijfs)woning 
of het hoofdgebouw. 

1.13 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak.    

1.14  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.    

1.15 bijgebouw: 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste staat van het hoofdge-
bouw en dat niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door de vorm onder-
scheiden kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan 
het hoofdgebouw.    

1.16 bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk. 

1.17 bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

1.18 bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uit-
sluiting van onderbouw en zolder.   
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1.19  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar beho-
rende bebouwing is toegelaten. 

1.20  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel. 

1.21  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels be-
paalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.22  bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is ver-
bonden. 

1.23  cultuurhistorisch deskundige: 

een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen inzake 
cultuurhistorie. 

1.24  cultuurhistorische waarde: 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en/of historische 
gaafheid.. 

1.25 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 beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.26  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-
den omsloten ruimte vormt. 

1.27  hoofdgebouw: 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de 
bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken. 

1.28  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. 

1.29  natuur- en landschapsdeskundige: 

een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen inzake 
natuur en landschap. 

1.30  overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste 
één zijde een gesloten wand. 

1.31 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 na voltooiing van de bouw.  
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1.32  voorgevel: 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belang-
rijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.33  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. 

1.34  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishou-
den. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand: 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand 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 
zijde, 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 gebouw: 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidings-
muren. 

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 dakover-
stek. 

2.6  de goothoogte van een bouwwerk: 

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  de 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. 

2.8  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts ge-
projecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouw-
werk. 

2.9  meten: 

bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale) 
verbeelding. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch - Bollenconcentratiegebied 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Bollenconcentratiegebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bollenteelt, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.7 onder g; 
b. grondgebonden veehouderij, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.7 onder b 
c. behoud en herstel van de in het plangebied voorkomende landschappelijke, cultuurhistori-

sche en ecologische waarden, onder ander in de vorm van: 
1. landschappelijke openheid in de vorm van agrarisch gebruikte weidegronden en bloem-

rijke hooilanden; 
2. karakteristieke verkavelingspatronen; 
3. broed-, fourageer- en rustgebieden voor weidevogels; 
4. cultuurhistorisch van belang zijnde objecten, structuren en terreinen. 

d. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzienin-
gen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en 
-afvoer, waterberging en sierwater. 

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
 bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 
a. de hoogte van terreinafscheidingen en (andere) hekwerken mag ten hoogste 1,2 m bedra-

gen;  
b. paardenbakken en tredmolens zijn, behoudens wanneer deze ten dienste staan van een 

agrarisch bedrijf dan wel een nevenfunctie bij een agrarisch bedrijf, niet toegestaan.  

3.3 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik geldt dat het niet is toegestaan om: 
a. gronden in gebruik te nemen/hebben voor paardenbakken en tredmolens, behoudens wan-

neer deze ten dienste staan van een agrarisch bedrijf; 
b. gronden en/of bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken, al dan niet in de vorm van 

wisselteelt, voor de teelt van ruwvoeder (niet zijnde gras). 

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

3.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken 

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, banen of parkeergelegenheid en het aan-

brengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds aanwe-

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

gen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
e. het beplanten van gronden met houtgewassen; 
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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 wa-
terlopen; 

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

3.4.2  Uitzondering omgevingsvergunningplicht 

Het verbod als bedoeld in lid 3.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning; 

3.4.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de cultuurhistorische en natuur- en landschapswaarden van de gronden niet onevenredig wor-
den of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 

3.4.4  Advies deskundige 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden zoals bedoeld in 
lid 3.4.1 wordt uitsluitend verleend indien uit een advies van de deskundige op het gebied van 
cultuurhistorie en uit een advies van de deskundige op het gebied van natuur en landschap 
blijkt dat voldaan wordt aan het bepaalde in lid 3.4.3. 
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Artikel 4  Tuin 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 
 
met de daarbij behorende: 
b. groenvoorzieningen; 
c. erf en toegangswegen; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. waterlopen en -partijen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

Op de gronden zijn ten behoeve van de bestemming uitsluitend toegestaan: 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van 

mestopslag, tredmolens, lichtmasten ten behoeve van paardenbakken en zwembaden. 

4.2.2  Bouwen 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 
a. de hoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 

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

legen 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: 
1. de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel 

van het hoofdgebouw; 
2. indien de afstand tussen de voorgevellijn 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 voorgevellijn en de zijdelingse perceelsgrens tussen de 5 m 

en 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens minimaal 2 m moet bedragen; 
4. 4. indien de afstand tussen de voorgevellijn en de zijdelingse perceelsgrens ten minste 

10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens minimaal 3 m moet bedragen; 
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 m bedra-

gen. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 ten 
behoeve van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw, met dien verstande dat: 
a. de diepte van aan- en uitbouwen bij vrijstaande hoofdgebouwen ten hoogste 1,5 m mag be-

dragen gemeten vanuit de voor- en/of zijgevel van het hoofdgebouw; 
b. de diepte van aan- en uitbouwen bij niet vrijstaande hoofdgebouwen 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 

hoofdgebouwen ten hoogste 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw mag bedragen; 
d. de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw bij niet-vrij-

staande hoofdgebouwen ten hoogste 60% van de voorgevel van het hoofdgebouw mag be-
dragen; 

e. de lengte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel bij vrijstaande hoofdgebouwen ten hoog-
ste 50% mag bedragen van de lengte van de zijgevel van het hoofdgebouw; 

f. de lengte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel bij niet-vrijstaande hoofdgebouwen 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 be-
gane grondlaag van het hoofdgebouw; 

h. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden aangetast door het verlenen 
van de omgevingsvergunning. 
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4.4  Specifieke gebruiksregels 

Het is niet toegestaan om gronden in gebruik te nemen/hebben voor paardenbakken en mest-
opslag. 
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Artikel 5 Wonen  

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalige agrarische be-

bouwing': de in lid 5.4.4 in tabel 1 genoemde nevenfuncties, welke rechtstreeks dan wel via 
afwijking toelaatbaar zijn; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeer-
voorzieningen, tuinen en water.  

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. hoofdgebouwen; 
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van paardenbakken, bouwwerken 

voor mestopslag, tredmolens en lichtmasten. 

5.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;  
b. per bouwvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan;  
c. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan respectievelijk 

4 en 8 m.  

5.2.3  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen  

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijnde gelden de vol-
gende regels: 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen 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 en overkappingen tot de zij-

delingse perceelsgrens dient ten minste 2 m te bedragen; 
c. vrijstaande bijgebouwen mogen 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 en overkappingen 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 uit-
bouwen, 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; 
6. met dien verstande dat de maximale oppervlakte gelijk is aan de bestaande oppervlakte 

indien deze meer is en in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, ondergrondse gebou-
wen voor zover niet onder een bovengronds gebouw gelegen tevens worden meegere-
kend in de oppervlakte. 

g. de oppervlakte per bijgebouw 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; 
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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 overkap-
ping, mag ten hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw; 

j. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde over-
kappingen, 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 en vrijstaande overkappingen mag ten hoogste 
3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen; 

l. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbou-
wen; 

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. 

5.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde gelden de vol-
gende regels: 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m bedra-

gen 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 zij-

gevel en de zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 m bedraagt, de afstand tot de per-
ceelsgrens minimaal 1 m moet bedragen; 

3. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zij-
gevel 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 zij-
gevel en de zijdelingse perceelsgrens ten minste 10 m bedraagt, de afstand tot de per-
ceelgrens 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 voor-

gevel 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 Paardenbakken en bijgebouwen voor het stallen van paarden 

Het  bevoegd  gezag  kan  bij  een  omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
5.2.1 sub c ten behoeve van het realiseren van paardenbakken, met dien verstande dat: 
a. de grootte van het bouwperceel ten minste 2.000 m² bedraagt; 
b. de paardenbak uitsluitend is toegestaan achter de achtergevelrooilijn van het hoofdge-

bouw; 
c. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² bedraagt; 
d. ten hoogste 25% van het bouwperceel mag worden ingericht als paardenbak; 
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 gebiedsei-
gen 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.  
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5.4  Specifieke gebruiksregels 

5.4.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 
a. gronden in gebruik te nemen/hebben/of te laten gebruiken voor paardenbakken en mestop-

slag; 
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 slaapge-

legenheid; 
d. woningen te gebruiken of te laten gebruiken als recreatiewoning. 

5.4.2 Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

Onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activitei-
ten, 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 beroe-
pen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover: 
a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige be-

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

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

c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale af-
wikkeling 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. 

5.4.3 Paardenbakken 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
5.4.1 ten behoeve van het gebruik van gronden voor paardenbakken en mestopslag en het ge-
bruik van bijgebouwen voor het stallen van paarden, met dien verstande dat: 
a. de regels in artikel 5.3.1 van overeenkomstige toepassing zijn; 
b. het bijgebouw voor maximaal 2 paarden mag worden gebruikt; 
c. in afwijking van het bepaalde onder b mag het bijgebouw voor maximaal 5 paarden worden  

gebruikt indien de gronden grenzen aan het landelijk gebied en indien voorts meer dan 1,5 
ha weidegrond aanwezig is aansluitend aan het woonperceel;  

d. de afstand van het bijgebouw tot woningen van derden ten minste 15 m bedraagt; 
e. de afstand van mestopslag tot woningen van derden ten minste 50m bedraagt en tot de  

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

25 m bedragen indien de mest wordt opgeslagen in luchtdichte containers. 
 

5.4.4 Nevenfuncties 

In tabel 1 is aangegeven welke nevenfuncties binnen het bestemmingsvlak met de aanduiding 
'specifieke vorm van wonen - voormalige agrarische bebouwing' rechtstreeks of na toepassing 
van een bevoegdheid tot afwijken passend/toelaatbaar zijn, met inachtneming van de daarbij 
behorende voorwaarden zoals opgenomen in lid 5.4.5. 
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Tabel 1 Nevenfuncties ter plaatse van bestemmingsvlakken met de aanduiding ‘specifieke vorm 
van wonen – voormalige agrarische bebouwing’ 

 bestemming 
W (sa-vab) 

maximaal aantal m² 
bedrijfsvloeropper-
vlak 

gebruik onbe-
bouwde gronden  

agrarisch verwante bedrijfsactiviteiten 

verkoop aan huis van streekeigen pro-
ducten 

V 100  -  

ambachtelijke be- en verwerking van agrari-
sche producten (zoals kaasmakerij, imkerij, 
riet- en vlechtwerk, klompenmakerij) 

V 100  -  

paardenstalling/-pension V 100  -  

recreatieve functies/agrotoerisme 

kleinschalig kamperen in het zomerseizoen V 100 4.500 

bed & breakfast V 100  -  

overige dienstverlening  

sociale nevenfunctie (resocialisatie, thera-
pie, kinderopvang, zorgboerderij) 

 *   -   -  

natuur- en milieueducatie, bezoekboerde-
rijen, rondleidingen 

V 100  -  

º Rechtstreeks toelaatbaar. 
V Alleen toelaatbaar onder voorwaarden (via afwijking). 
* Niet toelaatbaar. 
- Niet van toepassing. 

 

5.4.5 Voorwaarden nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 voor 
het toestaan van de in tabel 1 genoemde nevenfuncties, welke alleen toelaatbaar zijn onder 
voorwaarden (aanduiding V), met inachtneming van het volgende: 
a. de nevenfuncties dienen binnen het bestemmingsvlak plaats te vinden; 
b. in lid 5.4.4 in tabel 1 is aangegeven welk oppervlak ten behoeve van de nevenfunctie mag 

worden bebouwd en mag worden gebruikt; 
c. voor de nevenfuncties is buitenopslag in geen geval toegestaan; 
d. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven mogen niet onevenredig worden beperkt; 
e. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of verkeers-

aantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is gelegen 
en parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden binnen het bouwvlak; 

f. ten dienste van de nevenfunctie kleinschalig kamperen zijn maximaal 15 kampeermiddelen 
per terrein toegestaan.   
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Artikel 6 Waarde – Archeologie 2 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde – Archeologie 2' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescher-
ming 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 hoog-
ste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) geldt dat ter 
plaatse van de bestemming Waarde - Archeologie 2 uitsluitend bouwwerken zijn toege-
staan; 
1. met een oppervlakte van ten hoogste 50 m²; 
2. met een oppervlakte van meer dan 50 m², waarvoor geen graafwerkzaamheden dieper 

dan 40 cm uitgevoerd hoeven te worden of waarvoor geen heiwerkzaamheden uitge-
voerd hoeven te worden; 

3. met een oppervlakte meer dan 50 m², waarvoor graafwerkzaamheden of heiwerkzaam-
heden niet dieper reiken dan 6 m boven NAP. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 

6.3.1 Afwijken met een 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 archeolo-
gisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden 
aanwezig zijn. 

6.3.3 Overige waarden  

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 archeolo-

gische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in vol-
doende 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 wor-

den behouden; 
2. het doen van opgravingen; 
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige. 

 

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

6.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning  

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 2 zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te 
leggen, of werkzaamheden met een grotere omvang dan 50 m² uit te voeren: 
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 35 cm, waartoe worden ge-

rekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen aanleggen van drai-
nage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan 
waarvoor afwijking, zoals in lid  6.3.1 bedoeld, is verleend; 

b. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
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d. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee ver-
band 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; 
d. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen. 
 
Het verbod van 6.4.1 is evenmin van toepassing indien de grond aantoonbaar al dieper bewerkt 
is dan de diepte waarop de werken en werkzaamheden toezien. 

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 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 werkzaamhe-

den 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 be-
houd van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het be-
geleiden 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 2 geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien: 
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waar-

den 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 waar-
den voorziet. 

6.5.2 Wijzigen bestemming  

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Waarde - Archeologie 2 wijzigen in een 
andere bestemming Waarde - Archeologie teneinde grotere of kleine oppervlaktes en/of dieptes 
toe te staan zoals genoemd in lid 6.2 en 6.4.1 teneinde de archeologische waarden op een an-
dere wijze te beschermen en veiligstellen, indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken 
dat ter plaatse andere archeologische waarden aanwezig zijn. 
 



Hoofdstuk 3  Algemene regels 
 

DNS Planvorming BV   39/46 

 

Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uit-
voering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplan-
nen buiten beschouwing. 
 

  



Hoofdstuk 3  Algemene regels 
 

DNS Planvorming BV   40/46 

 

Artikel 8 Algemene bouwregels 

 

8.1  Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen, aan-
duidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

dakoverstekken, funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding 
niet meer dan 1,5 m bedraagt; 

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

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

8.2  Bestaande maten 

a. Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 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 
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; 
d. In afwijking van het hiervoor bepaalde onder a en b geldt dat de herbouw van gebouwen 

binnen de bestemming Wonen voor zover de oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebou-
wen, recreatiewoningen en overkappingen, meer bedraagt dan in de bouwregels van de be-
treffende bestemming is voorgeschreven, uitsluitend is toegestaan indien: 
1. er sprake is van het slopen van bestaande gebouwen; 
2. niet meer dan 50% van het gesloopte oppervlak mag worden teruggebouwd; 

e. voor windmolens, die beschermd zijn als Rijksmonument wordt de vlucht (dat is de hoogte 
van het wiekenkruis in verticale stand) als norm voor de hoogte van het bouwwerk geno-
men. 

8.3  Parkeren 

8.3.1 Parkeervoorzieningen  

Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk wordt slechts verleend in-
dien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het 
bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van vol-
doende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in de 'Notitie Ruim-
telijk Parkeren 2014. Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, 
wordt rekening gehouden met de gewijzigde regels.  

8.3.2 Laden en lossen 

Indien sprake is van een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goe-
deren wordt een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk slechts ver-
leend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij 
het bouwwerk behoort, in voldoende mate in ruimte voor het laden of lossen van goederen is 
voorzien. Of sprake is van voldoende ruimte voor het laden en lossen van goederen wordt be-
paald aan de hand van de normen, zoals opgenomen in het ASVV 2012 (uitgave van het 
CROW), met inbegrip van eventuele wijzigingen van het ASVV gedurende de planperiode. 
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8.3.3 Afwijkingsbevoegdheid 

a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.2.1 
indien: 
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwa-

ren stuit; of 
2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 
3. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 
 
onder de voorwaarde dat dit mogelijk is indien de structuur van de omgeving daartoe aanleiding 
geeft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bereikbaarheid en de verkeerssitua-
tie ter plaatse. 
 
b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.2.2 

indien: 
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwa-

ren stuit; of 
2. op andere geschikte wijze in de nodige laad- en losvoorzieningen wordt voorzien; 

 
onder de voorwaarde dat dit mogelijk is indien de structuur van de omgeving daartoe aanleiding 
geeft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bereikbaarheid en de verkeerssitua-
tie ter plaatse.   
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Artikel 9 Algemene gebruiksregels 

9.1  Parkeren 

9.1.1 Parkeervoorzieningen  

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een bouwwerk 
wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbe-
bouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. 
Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van het be-
paalde in de 'Notitie Ruimtelijk Parkeren 2014. Indien deze beleidsregels gedurende de planpe-
riode worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met de gewijzigde regels.  

9.1.2 Laden en lossen 

Indien sprake is van een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goe-
deren wordt een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een 
bouwwerk slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbe-
bouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende mate in ruimte voor het laden of los-
sen van goederen is voorzien. Of sprake is van voldoende ruimte voor het laden en lossen van 
goederen wordt bepaald aan de hand van de normen, zoals opgenomen in het ASVV 2012 (uit-
gave van het CROW), met inbegrip van eventuele wijzigingen van het ASVV gedurende de 
planperiode. 

9.1.3 Afwijkingsbevoegdheid 

a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.1.1 
indien: 
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwa-

ren stuit; of 
2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 
3. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 
 
onder de voorwaarde dat dit mogelijk is indien de structuur van de omgeving daartoe aanleiding 
geeft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bereikbaarheid en de verkeerssitua-
tie ter plaatse. 
 
b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.1.2 

indien: 
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwa-

ren stuit; of 
2. op andere geschikte wijze in de nodige laad- en losvoorzieningen wordt voorzien; 

 
onder de voorwaarde dat dit mogelijk is indien de structuur van de omgeving daartoe aanleiding 
geeft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bereikbaarheid en de verkeerssitua-
tie ter plaatse. 

9.1.4 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel laten 
gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist en aange-
legd op grond van artikel 9.1 niet in stand wordt gelaten. 
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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 be-

lang 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 ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden ver-
groot. 
 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt ge-
daan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 
gronden en bouwwerken. 
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels 

 

11.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 

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 nood-
zakelijk 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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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 12  Overgangsrecht 

 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 

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 teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veran-

derd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan 
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsver-
gunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a 
met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde 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 overgangsbepaling van dat plan. 

12.2  Overgangsrecht gebruik 

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 het bepaalde on-
der 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 het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit ge-
bruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan. 
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Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  
 
Regels van het bestemmingsplan ‘Hogeweg 8, Egmond-Binnen’.  


