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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze regels wordt verstaan onder: 
 
plan: 
het bestemmingsplan Herenweg 57 van gemeente Bergen. 
 
bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0373.BPG09003-B001 met de bijbehorende regels en bijlage. 
 
aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gron-
den. 
 
aanduidingsgrens: 
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
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. 
 
achtergevel: 
gevel aan de achterzijde van een gebouw, tegenover de voorgevel. 
 
ambachtelijke bedrijvigheid: 
het bedrijfsmatig vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen geheel of overwegend 
door middel van handwerk. 
 
bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
 
bedrijfsmatige activiteiten (bij bestemming Wonen): 
• het bedrijfsmatig verlenen van diensten; 
• uitoefening van ambachtelijke bedrijvigheid;  
• in of bij een woning waarbij de omvang in de activiteiten zodanig is, dat de activiteiten in 

een woning en de daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie 
kunnen worden uitgeoefend. 
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beroepsmatige activiteiten (bij bestemming Wonen): 
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte om-
vang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan 
worden uitgeoefend. 
 
bestaand bouwwerk: 
een bouwwerk dat op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan: 
• bestaat of in uitvoering is;  
• mag worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag vóór dat 

tijdstip is ingediend. 
 
bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak. 
 
bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 
bijgebouw:  
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste staat van het hoofd-
gebouw 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 onderge-
schikt is aan het hoofdgebouw. 
 
bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergro-
ten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veran-
deren van een standplaats. 
 
bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak. 
 
bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond 
en met uitsluiting van onderbouw en zolder. 
 
bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 
 
bouwperceelgrens: 
de grens van een bouwperceel. 
 
bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
 
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. 
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dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw. 
 
dakopbouw: 
een toevoeging aan het hoofdgebouw door het verhogen van de nok of bovenste dakrand 
van het dak die het silhouet van het oorspronkelijke dak verandert. 
 
eerste bouwlaag: 
de bouwlaag op de begane grond. 
 
erotisch getinte vermaakfunctie: 
een vermaakfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of ver-
toningen van porno-etnografische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seks-
club en een seksautomatenhal. 
 
functie:  
doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen 
delen daarvan is toegestaan. 
 
gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 
 
halfvrijstaande woningen: 
• woningen waarbij sprake is van twee aaneengebouwde hoofdgebouwen;  
• woningen waarbij één zijgevel van het hoofdgebouw in de zijdelingse perceelsgrens valt 

met uitzondering van aaneengebouwde woningen. 
 
hoofdfunctie: 
functie waarvoor het hele bouwperceel als zodanig mag worden gebruikt. 
 
hoofdgebouw: 
een gebouw, dat door zijn ligging, constructie en/of afmetingen als belangrijkste bouwwerk 
op het bouwperceel valt aan te merken. 
 
NEN: 
door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het 
moment van vaststelling van het plan; 
 
ondergronds bouwen: 
bouwen onder peil. 
 
overkapping met open constructie: 
een gebouw met maximaal twee wanden, die al dan niet tot de constructie zelf behoren. In 
de zin van dit bestemmingsplan is dit begrip gelijk aan een gebouw. 
 
peil: 
• voor een gebouw, gelegen op een afstand van maximaal 4 meter uit de wegkant:  
• de hoogte van de kruin van de weg; 
• voor andere gebouwen en ‘bouwwerken, geen gebouw zijnde’: 
• de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw. 
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perceelsgrens: 
grens van het bouwperceel. 
 
prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander te-
gen vergoeding. 
 
samengestelde kap: 
een kapconstructie die bestaat uit een combinatie van een langs- en een dwarskap. 
 
seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-
pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: 
een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, een 
(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 
 
voorgevel: 
gevel aan de voorzijde van een gebouw en indien aanwezig gerelateerd aan de ligging van 
de voorgevelrooilijn(en). 
 
voorgevelrooilijn: 
de denkbeeldige lijn die langs de kant van het bouwvlak wordt getrokken van de naar de 
openbare weg gekeerde grens van het bouwvlak tot aan de bestemmingsgrenzen. 
 
woning: 
een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één huishou-
den. 
 
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.  
 
zijgevel: 
gevel of gemeenschappelijke scheidsmuur van een gebouw, niet zijnde voor- of achtergevel. 
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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 perceels-
grenzen worden daar gemeten waar deze afstanden 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 ge-
bouw 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 schei-
dingsmuren. 
 
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 beganegrondvloer, 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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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Tuin 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende 
gronden gelegen hoofdgebouwen. 
 
3.2 Bouwregels 
3.2.1 Op de gronden zijn ten behoeve na de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde toegestaan. 
3.2.2 In afwijking van artikel 3.2.1 zijn  paardenbakken en zwembaden niet toegestaan. 
3.2.3 Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. de hoogte van erf- en perceelafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 m be-
dragen. Op de gronden zijn ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, toegestaan, met uitzondering van paardenbakken en zwembaden. 
 
 
3.3. Afwijking van de bouwregels 
3.3.1. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 3.2 ten behoeve van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw met dien 
verstande dat: 
a. de diepte van aan- en uitbouwen ten hoogste 1 m mag bedragen gemeten vanuit de 
voor- en/of zijgevel van het hoofdgebouw; 
b. de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 
60% mag bedragen van de breedte van het hoofdgebouw; 
c. de lengte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel ten hoogste 60% mag bedragen van de 
lengte van de zijgevel van het hoofdgebouw; 
d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen niet meer mag bedragen dan de hoogte van de 
beganegrondlaag van het hoofdgebouw; 
e. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden aangetast door het verle-
nen van de afwijking. 
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Artikel 4 Wonen-1 (W-1) 
4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Wonen-1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
b. ter plaatse van de aanduiding "twee-aaneen": twee-aaneen geschakelde woning (twee-
onder-één-kap); 
c. ter plaatse van de aanduiding "stolp": tevens voor behoud van de karakteristieke stolp-
vorm; 
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeer-
voorzieningen, tuinen en water. 
 
4.1.1 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 ten behoeve van aan-huis-gebonden be-
roepen 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, inclu-
sief 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. 
 
4.2 Bouwregels 
4.2.1 Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden ge-
bouwd: 
a. hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen; 
b. bijgebouwen; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d. In afwijking van lid c zijn paardenbakken, bouwwerken voor mestopslag, tredmolens en 
lichtmasten niet toegestaan.  
 
4.2.2 Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
algemeen 
a. het bouwperceel mag ten hoogste voor 40% bebouwd worden met gebouwen en over-
kappingen bij twee-aaneengebouwde woningen; 
 
hoofdgebouwen 
b. ter plaatse van de aanduiding "twee-aaneen (tae)" zijn ten hoogste twee woningen toe-
gestaan; 
c. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – stolp (sw – st)” mag de be-
bouwing niet veranderd of vergroot worden ter bescherming van de karakteristieke eigen-
schappen van een stolpboerderij; 
d. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
e. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak bedraagt ten hoogste het met de 
maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage; 
f. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaan-
duiding aangegeven bouwhoogte; 
g. de dakhelling bedraagt minimaal 40° en maximaal 45°; 
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bijgebouwen en overkappingen 
h. bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het 
verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst; 
i. de afstand van bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten 
minste 2 m te bedragen; 
j. vrijstaande bijgebouwen dienen in of op een afstand van ten minste 1 m tot de zijdelingse 
perceelgrenzen worden gebouwd; 
k. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedra-
gen 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; 
l. in afwijking van het bepaalde onder sub i mag de maximale oppervlakte aan aan- en uit-
bouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bouwpercelen met een oppervlakte: 
- tussen de 500 m² en 600 m² : ten hoogste 55 m² bedragen; 
- tussen de 600 m² en 700 m² : ten hoogste 60 m² bedragen; 
- tussen de 700 m² en 800 m² : ten hoogste 65 m² bedragen; 
- tussen de 800 m² en 900 m² : ten hoogste 70 m² bedragen; 
- vanaf 900 m² : ten hoogste 75 m² bedragen; 
m. de oppervlakte per vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m²; 
n.  de diepte van een aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan de ach-
tergevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achter-
gevel van het hoofdgebouw; 
o. de breedte van een aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag ten 
hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw; 
p. de bouwhoogte van aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen, mag 
niet meer bedragen dan de hoogte van de beganegrondlaag van het hoofdgebouw + 25 
cm tot een maximum van 4 m; 
q. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen, vrijstaande overkappingen mag ten hoogste 
3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen; 
r. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelop-
bouwen; 
s. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub n en o worden 
overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste 1/3 van 
de oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m; 
 
bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 
t. in afwijking van het bepaalde in sub u mag de hoogte van erf- en perceelafscheidingen op 
zijerven grenzend aan wegen ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat: 
- de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel 
van het hoofdgebouw; 
- indien de afstand tussen de 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; 
- 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; 
- 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; 
u. zwembaden zijn niet toegestaan binnen bouwpercelen kleiner dan 700 m²; 
v. zwembaden dienen op een afstand van ten minste 5 m tot de perceelgrenzen te worden 
gesitueerd, met dien verstande dat de afstand tot de bestemming "Natuur" ten minste 
10 m moet bedragen; 
w. zwembaden dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de 
voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst; 
x. de oppervlakte van een zwembad mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 50 m²; 
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y. de bouwhoogte van zwembaden mag niet meer bedragen dan 50 cm; 
z. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten 
hoogste 3 m bedragen. 
 
4.3 Afwijking van de bouwregels 
4.3.1 Paardenbakken en bijgebouwen voor het stallen van paarden 
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het be-
paalde in lid 4.2 sub c ten behoeve van het realiseren van paardenbakken en bijgebouwen 
voor het stallen van paarden, 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 be-
vindt 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; 
i. het bijgebouw voor maximaal 2 paarden mag worden gebruikt; 
j. in afwijking van het bepaalde onder b mag het bijgebouw voor maximaal 5 paarden wor-
den gebruikt indien de gronden grenzen aan het landelijk gebied en indien voorts meer dan 
1,5 ha weidegrond aanwezig is aansluitend aan het woonperceel; 
k. de afstand van het bijgebouw tot woningen van derden ten minste 15 m bedraagt. 
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3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 6 Algemene bouwregels 
6.1 Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgren-
zen, 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 hoog-
ste 1,5 m bedraagt; 
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m be-
draagt en de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt; 
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 
1,5 m bedraagt. 
 
6.2. Bestaande afstanden en maten 
6.2.1. De op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstands-, hoogte, 
breedte, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen, die meer bedragen dan in het plan is 
voorgeschreven, mogen ter plaatse van de overschrijding als ten hoogste toelaatbaar wor-
den aangehouden. 
6.2.2. De op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstands-, hoogte-, in-
houds- en oppervlaktematen en aantallen, die minder bedragen dan in het plan is voorge-
schreven, mogen ter plaatse van de afwijking, als ten minste toelaatbaar worden aangehou-
den. 
6.2.3. In geval van herbouw is het bepaalde in de leden 6.2.1 en 6.2.2 uitsluitend van 
toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt. 

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels 
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken, kunnen burgemeester 
en wethouders, tenzij op grond van hoofdstuk 2 (bestemmingsregels) reeds afgeweken kan 
worden, met een omgevingsvergunning af wijken 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 danwel 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% wor-
den vergroot. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 8 Overgangsregels 
8.1 Overgangsrecht bouwen 
8.1.1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwver-
gunning en of omgevingsvergunning bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits 
deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,  
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgedaan. 

 
8.1.2 Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig met een omgevingsvergunning 

afwijken van het bepaalde in artikel 8.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in artikel 8.1.1 met maximaal 10%. 

 
8.1.3 Artikel 8.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels 
van dat plan. 

 
8.2  Overgangsrecht gebruik 
8.2.1 Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerking-

treding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
 
8.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 

8.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig ge-
bruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt ver-
kleind. 

 
8.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in artikel 8.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.  

 
8.2.4 Artikel 8.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels 
van dat plan. 
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Artikel 9 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als:  
“Regels van het bestemmingsplan Herenweg 57 te Bergen”. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bergen, gehou-
den op …. ….. ….2011. 
 
 
 
 
 
...., voorzitter 
 
 
 
 
 
...., griffier 
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