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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 Plan 

Het bestemmingsplan Fietspad Hogenweg Hargerweg met identificatienummer 

NL.IMRO.0373.BPG04013fietspad-C001 van de gemeente Bergen; 

1.2 Bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

1.3 Aanduiding 

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-

volge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebou-

wen van deze gronden; 

1.4 Aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5 Afwijking 

Een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, artikel 1 sub a, onder 1° van de Wet algeme-

ne bepalingen omgevingsrecht; 

1.6 Ander-werk 

Een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid; 

1.7 Archeologisch deskundige 

Een deskundige met opgravingbevoegdheid of met gekwalificeerde kennis op het ge-

bied van de archeologie; 

1.8 Archeologisch onderzoek 

Onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravings-

vergunning beschikt; 

1.9 Archeologische waarde 

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 

overblijfselen in de bodem en uit het verleden; 

1.10 Bebouwing 

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

1.11 Bedrijf 

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 

bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsma-

tig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 
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1.12 Bestaand 

a bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het 

plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens 

een omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijd-

stip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald; 

b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het be-

stemmingsplan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldend pla-

nologische regime; 

1.13 Bestemmingsgrens 

De grens van een bestemmingsvlak;  

1.14 Bestemmingsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.15 Bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieu-

wen of veranderen van een standplaats;  

1.16 Bouwperceel 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-

kaar behorende bebouwing is toegelaten;  

1.17 Bouwperceelgrens 

De grens van een bouwperceel; 

1.18 Bouwwerk 

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 

hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in 

of op de grond; 

1.19 Erotisch getinte vermaaksfunctie  

Een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen 

en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, 

een seksclub en een seksautomatenhal; 

1.20 Gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 

met wanden omsloten ruimte vormt;  

1.21 Gebruik(-en) 

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

1.22 Geometrische plaatsbepaling  

Locatie van een ruimtelijk object, vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem; 
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1.23 Geluidsbelasting vanwege een industrieterrein 

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, 

veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het indu-

strieterrein, het geluid van niet tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen op het 

terrein daaronder niet begrepen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder; 

1.24 Geluidshinderlijke inrichtingen 

Bedrijven in de zin van artikel 2.1 lid 3 jo. bijlage 1, onderdeel D van het Besluit omge-

vingsrecht; 

1.25 Geluidsgevoelige terreinen 

Geluidsgevoelige terreinen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder; 

1.26 Hoofdgebouw 

Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel ge-

let op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken; 

1.27 Maatvoeringsgrens 

De grens van een maatvoeringsvlak; 

1.28 Maatvoeringsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels voor bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt; 

1.29 Peil 

a voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoog-

te van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

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

gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter plaatse; 

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

plaatselijk aan te houden waterpeil).  

1.30 Prostitutie 

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een an-

der tegen vergoeding;  

1.31 Seksinrichting 

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de om-

vang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen 

van erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden ver-

staan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een 

seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met 

elkaar. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Algemeen 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.2 De breedte, lengte en diepte van een gebouw 

Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 

scheidsmuren; 

2.3 De oppervlakte van een gebouw 

Tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels of indien 

het een scheidsmuur betreft het hart van de scheidsmuren. Indien de maat van de 

verticale projectie van de dakoverstekken meer bedraagt dan 1 m, dient het meerdere 

te worden meegerekend in de oppervlakte. Vergunningsvrije bouwwerken worden niet 

meegerekend; 

2.4 De bouwhoogte van een gebouw 

Tussen het hoogste punt van het bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte 

bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, liftkokers, trappenhuizen en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, niet zijnde dakterrasafscheidingen, 

en: 

a voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de 

hoogte van die weg (ter plaatse van de hoofdtoegang); 

b in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het direct aan de gevels grenzende 

aansluitende afgewerkte maaiveld; 

2.5 De bouwhoogte van een ander bouwwerk/bouwwerk, geen gebouw zijnde 

Tussen het hoogste punt van het bouwwerk en de gemiddelde hoogte van het aanslui-

tende afgewerkte maaiveld dan wel het waterniveau ingeval het bouwwerk boven wa-

ter wordt gebouwd; bij constructies worden de onderdelen in verticale stand meegere-

kend; 

2.6 Afstanden 

Afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot per-

ceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn; 

2.7 Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden onderge-

schikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekana-

len, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons, balkonhekken en overste-

kende daken en daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen bouwonderdelen, 

buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen en -hoogten 

niet meer dan 1 meter bedraagt. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Verkeer 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a een fietspad met bijbehorende voorzieningen en het gebruik daarvan door onge-

motoriseerd verkeer, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - 

fietspad’, waarbij het fietspad door één agrarisch bedrijf tevens gebruikt mag wor-

den voor (gemotoriseerd) landbouwverkeer; 

b cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen in de vorm van een dijk; 

met daaraan ondergeschikt: 

c water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en groenvoorzieningen. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Gebouwen 

Gebouwen zijn niet toegestaan. 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn slechts toegestaan voor zover deze vergun-

ningsvrij zijn als bedoeld in artikel 2 van bijlage II behorend bij het Besluit omgevings-

recht. 

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

3.3.1 Verbod 

Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsver-

gunning de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of de volgende 

werkzaamheden uit te voeren: 

a het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 

b het aanleggen of verharden van wegen, paden (niet zijnde kavelpaden), banen of 

parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

c het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds 

aanwezige dijken of taluds; 

d het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommuni-

catieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of appa-

ratuur; 

e het beplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de gronden op het 

tijdstip van het van kracht worden van het plan niet reeds met houtgewassen wa-

ren beplant; 

f het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting als-

mede het verwijderen van oevervegetaties; 

g het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van aanwe-

zige waterlopen; 

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

i het slopen van bunkers. 
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3.3.2 Uitzondering 

Het verbod als bedoeld in lid 3.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamhe-

den die: 

a worden aangelegd of uitgevoerd binnen bouwvlakken; 

b normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

c reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

d reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

3.3.3 Toelaatbaarheid 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de cultuurhistorische, landschaps- en natuurwaarden van de gronden niet 

onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor 

herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden wordt in 

ieder geval niet verleend indien hierdoor significante verstoring optreedt van het leef-

gebied van de soorten die bepalend zijn geweest voor de aanwijzing van de Natura 

2000-gebieden in het kader van de Wet natuurbescherming. 

3.3.4 Advies 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden zoals 

bedoeld in lid 3.3.1 wordt uitsluitend verleend indien uit een advies van de cultuurhis-

torische of natuur- en landschapsdeskundige blijkt dat voldaan wordt aan het bepaal-

de in lid 3.3.3. 
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Artikel 4 Waarde - Archeologie 3 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden in het plangebied met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ zijn mede 

bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van archeologische waarden. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Toegestaan 

Op de gronden mag ten behoeve van de in lid 4.1 bedoelde bestemming mag worden 

gebouwd r zover deze vergunningsvrij zijn als bedoeld in artikel 2 van bijlage II beho-

rend bij het Besluit omgevingsrecht. 

4.2.2 Verbod 

Ten behoeve van andere, voor de gronden geldende bestemmingen geldt, met in-

achtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende bouwregels, het vol-

gende: uitsluitend bouwwerken zijn toegestaan met een oppervlakte van ten hoogste 

500 m
2
. 

4.2.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 4.2.3 

met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels. 

a Afwijking zoals in lid a bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager 

van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek 

heeft aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aan-

wezig zijn. 

b Afwijking, zoals in lid a bedoeld, wordt voorts verleend, indien: 

1 de aanvrager van de bouwvergunning een rapport heeft overlegd waarin de ar-

cheologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burge-

meester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld; 

2 de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a be-

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

worden voorkomen door aan de ontheffing regels te verbinden, gericht op: 

 het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

 het doen van opgravingen; 

 begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige. 

4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

4.3.1 Verbod 

Het is verboden op of in gronden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 4.1 

zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethou-

ders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden met een gro-

tere planomvang dan 500 m
2
 uit te voeren: 

a het ophogen van gronden met meer dan 30 cm; 

b het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wa-

teren; 

c het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd. 
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4.3.2 Uitzondering 

Het verbod, zoals in lid 4.3.1, is niet van toepassing, indien de werken en werkzaam-

heden: 

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

b mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

c ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

4.3.3 Advies 

Alvorens de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.3.1 te verlenen, 

vragen burgemeester en wethouders aan de archeologische deskundige om advies. 

Bij een negatief advies verzoeken burgemeester en wethouders de archeologische 

deskundige de verder te nemen stappen aan te geven. 
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3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 

van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 6 Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen, tenzij 

in hoofdstuk 2 anders is bepaald: 

a het (laten) opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere 

vaste of vloeibare afvalstoffen, anders dan voorzover noodzakelijk is voor het nor-

male onderhoud van tuinen en andere onbebouwde terreinen en het onderhoud 

van watergangen; 

b het (laten) opslaan of opgeslagen houden van gerede of ongerede goederen, ma-

terialen, werktuigen, machines of gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of 

onderdelen hiervan, anders dan voorzover dit het gevolg is van of direct samen-

hangt met het gebruik van een bedrijfserf, behorende bij een winkel of bedrijf, in 

overeenstemming met de desbetreffende bestemming; 

c het (laten) gebruiken van gronden als of ten behoeve van een seksinrichting en/of 

prostitutie; 

d het (laten) gebruiken van gronden voor opslag van bagger en grondspecie. 
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Artikel 7 Algemene aanduidingsregels 

7.1 geluidzone - industrie 

7.1.1 Aanduidingsomschrijving 

De voor 'geluidzone - industrie’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die 

gronden aangewezen bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming en instand-

houding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een geluidshinderlijke 

inrichting van industrieterrein Zijpersluis. 

7.1.2 Bouwregels 

a in afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen geen 

nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd; 

b in afwijking van sub a zijn nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen 

toegestaan voor zover deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 

40 van de Wet geluidhinder. 

7.1.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.1.2 en 

worden toegestaan dat nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen mo-

gen worden gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger 

zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde dan wel de maximaal te verlenen hogere waar-

de als bedoeld in de Wgh. 

7.1.4 Specifieke gebruiksregels 

a tot een gebruik, strijdig met deze aanduiding, wordt in ieder geval gerekend het 

gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen; 

b in afwijking van sub a is een gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen 

toegestaan voor zover deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 

40 van de Wet geluidhinder. 

7.1.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.1.4 en 

worden toegestaan dat gronden worden gebruikt voor geluidgevoelige terreinen, mits 

de geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan de voorkeurs-

grenswaarde dan wel de maximaal te verlenen hogere waarde als bedoeld in de Wgh. 

7.2 Vrijwaringszone - molenbiotoop 

7.2.1 Aanduidingsomschrijving 

De voor ‘vrijwaringszone - molenbiotoop’ aangewezen gronden zijn, naast de andere 

voor die gronden aangewezen bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming en 

behoud van de vrije windvang van en het zicht op de molen. 

7.2.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van de volgen-

de hoogteregels: 

a binnen een afstand van 100 m rondom de molen mag geen bebouwing worden 

opgericht hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; 

b binnen een afstand van 100 tot 400 m van de molen mag geen bebouwing worden 

opgericht met een hoogte die meer bedraagt dan 1/100 van de afstand van het 

bouwwerk tot de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande 

wiek. 
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7.2.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

2, sub a en b, indien: 

a de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige be-

bouwing en de windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt 

vanwege de nieuw op te richten bebouwing; of 

b toepassing van de in lid 2 bedoelde afstands- en/of hoogtematen de belangen in 

verband met de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden. 

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

werkzaamheden 

a Verbod 

Het is verboden op of in de in lid 7.2.1. bedoelde gronden zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouw-

werken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1 het planten van houtgewassen, binnen een afstand van 100 tot 400 m rondom 

de molen, die in de uiterste groeifase hoger worden dan de onderste punt van 

de verticaal staande wiek; 

2 het planten van houtgewassen, binnen een afstand van 100 m rondom de mo-

len, die in de uiterste groeifase hoger worden dan 1/30 van de afstand van de 

top van de boom of struik tot de molen, gerekend vanaf de onderste punt van 

de verticaal staande wiek. 

b Verlening 

Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 7.2.4 wordt uitsluitend verleend indien 

is aangetoond at het zicht op en de windvang van de molen niet worden beperkt. 
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 

8.1 Algemeen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd afwijking te verlenen van de bepalingen in 

het plan voor: 

a afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

b overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover 

zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel 

voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het ter-

rein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouw-

vlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 

8.2 Geen verlening 

Afwijking wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 

de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en bouwwerken. 
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Artikel 9 Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen 

te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover 

zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of 

bouwwerken, waaronder begrepen de mogelijkheid tot isoleren van gebouwen, dan 

wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het ter-

rein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestem-

mingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 10 Overgangsrecht 

10.1 Overgangsrecht bouwwerken 

10.1.1 Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-

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

ning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 

vergroot: 

a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of ver-

anderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar 

na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

10.1.2 Afwijking 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 10.1.1 een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in artikel 10.1.1 met maximaal 10%. 

10.1.3 Uitzondering 

Artikel 10.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijd-

stip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 

10.2 Overgangsrecht gebruik 

10.2.1 Algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

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

10.2.2 Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 

10.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

10.2.3 Onderbroken gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 10.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daar-

na te hervatten of te laten hervatten. 

10.2.4 Uitzondering 

Artikel 10.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 
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Artikel 11 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Fietspad 

Hogenweg Hargerweg’. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van .. 

 


