
 

DNS Planvorming BV  |  Klaprozenweg 75 C  |  1033 NN Amsterdam  |  info@dnsplanvorming.nl  

 

 

Groeneweg 32a, Bergen  

Bestemmingsplan   

  

Gemeente Bergen  (NH) 

projectnummer 16_029 

versie  Vastgesteld 
datum 3 november 2017 

 



  

DNS Planvorming BV   2/37 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ......................................................................................................................... 4 
1.1 Aanleiding en doel ........................................................................................................ 4 
1.2 Ligging plangebied ........................................................................................................ 4 
1.3 Geldend bestemmingsplan ........................................................................................... 5 
1.4 Leeswijzer ..................................................................................................................... 5 

2 Het project ..................................................................................................................... 6 
2.1 Bestaande situatie ........................................................................................................ 6 
2.2 Toekomstige situatie ..................................................................................................... 7 

3 Beleid ............................................................................................................................ 8 
3.1 Inleiding ......................................................................................................................... 8 
3.2 Provinciaal beleid .......................................................................................................... 8 
3.2.1 Provinciale Ruimtelijke Verordening ............................................................................. 8 
3.2.2 Provinciale woonvisie 2010-2020 ................................................................................. 9 
3.2.3 Conclusie provinciaal beleid ......................................................................................... 9 
3.3 Regionaal beleid ........................................................................................................... 9 
3.3.1 Waterprogramma 2016 – 2020 ..................................................................................... 9 
3.4 Gemeentelijk beleid ...................................................................................................... 9 
3.4.1 Structuurvisie Landelijk Gebied .................................................................................... 9 
3.4.2 Landschapsontwikkelingsplan Bergen (2011) .............................................................. 9 

4 Milieu- en omgevingsaspecten ................................................................................... 11 
4.1 Archeologie ................................................................................................................. 11 
4.2 Bodemkwaliteit ............................................................................................................ 11 
4.3 Water ........................................................................................................................... 12 
4.4 Flora- en fauna ............................................................................................................ 12 
4.4.1 Gebiedsbescherming .................................................................................................. 12 
4.4.2 Soortenbescherming ................................................................................................... 13 
4.5 Bedrijven en Milieuzonering ........................................................................................ 13 
4.6 Geluid .......................................................................................................................... 13 
4.7 Luchtkwaliteit............................................................................................................... 14 
4.8 Externe veiligheid ........................................................................................................ 14 
4.9 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten .................................................................. 14 

5 Juridische planbeschrijving ......................................................................................... 15 
5.1 Algemeen .................................................................................................................... 15 
5.2 Verbeelding ................................................................................................................. 15 
5.3 Planregels ................................................................................................................... 15 
5.4 Handhaafbaarheid ...................................................................................................... 17 

6 Financiële uitvoerbaarheid .......................................................................................... 18 

7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid .............................................................................. 19 
7.1 Overleg ........................................................................................................................ 19 
7.2 Procedure.................................................................................................................... 19 
 
 



 

 

 

DNS Planvorming BV  3/37 

 

REGELS  .................................................................................................................................... 20 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels ............................................................................................. 21 

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels ......................................................................................... 26 

Hoofdstuk 3  Algemene regels .............................................................................................. 32 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels ................................................................................ 36 
 



  

DNS Planvorming BV   4/37 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Zuid’ van de gemeente Bergen biedt ruimte om twee 
nieuwe woningen op het landgoed Karperton, aan de Groeneweg 32 ten zuiden van de kern 
Bergen, te realiseren. Bij de uitwerking van het ontwerp van de invulling van de noordwestelijke 
kavel (kavel 1), is naar voren gekomen dat het ruimtelijk gezien wenselijk is om het bouwvlak 
iets richting het zuidwesten te verplaatsen. Het huidige bouwvlak is namelijk in het bos en dicht 
op de toegangsweg geprojecteerd.  
 
Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime van kracht, waarbij het 
bouwvlak wordt opgeschoven ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan en het hui-
dige bouwvlak als Natuur wordt bestemd.  

1.2 Ligging plangebied 

Landgoed Karperton is gelegen aan de zuidzijde van Bergen aan de Groeneweg 32. Het plan-
gebied heeft betrekking op kavel 1, gelegen in de noordwesthoek van het landgoed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: luchtfoto’s met ligging Landgoed Karperton en het plangebied (bron: Google 
Maps) 
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1.3 Geldend bestemmingsplan 

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid, zoals het op 2 juli 
2013 is vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen. In dit bestemmingsplan is voor de te 
realiseren woning in het noordwesten van het landgoed, een bouwvlak met de bestemming Wo-
nen opgenomen van 15 x 15m. Het bouwvlak is grotendeels in het bos geprojecteerd en ligt op 
de nieuwe kadastrale grens. Het bouwvlak wordt omgeven door de bestemming Natuur.  
 

 
Afbeelding 2: uitsnede bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Zuid’ met huidige kadastrale grenzen          
(bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan wordt een beschrijving van de huidige en toekomstige 
situatie van het plangebied gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het vige-
rende beleid, waarbij het beleid op verschillende bestuursniveaus aan bod komt. In hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op de verschillende milieu- en omgevingsaspecten, waarna in hoofdstuk 5 de 
juridische aspecten worden toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de uitvoer-
baarheid en ten slotte worden in hoofdstuk 7 de maatschappelijke uitvoerbaarheid en de proce-
dure uitgewerkt. 
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2 Het project 

2.1 Bestaande situatie  

Landgoed de Karperton is ontstaan uit een perceel van 46 hectare grasland dat al vele eeuwen 
behoorde bij een oude, centraal in de De Bergermeer gelegen boerderij, genaamd “De Vogel 
Coy”. In 1917 is landgoed de Karperton in de noord-oostelijke punt van dit perceel aangelegd. 
Het betreft een perceel van 3,3 hectare groot. De toenmalige eigenaar Moritz Judell liet het 
landhuis als zomerwoning voor zijn vrouw ontwerpen door de architect Jan Wils. Na het graven 
van een vijver van 0,5 hectare groot werd op de zandterpen eerst het voorhuis gebouwd en 
daarna het landhuis. De vijver is sinds 1932 tot aan WOII in gebruik geweest als natuurzwem-
bad. Heden ten dage is het landhuis volledig gemoderniseerd met behoud van veel stijlkenmer-
ken. De vijver heeft zijn oorspronkelijke grootte behouden en staat met een duiker in verbinding 
met de omringende poldersloten. 
 
In 2013 zijn twee woningbouwkavels mogelijk gemaakt op het landgoed. 
 

 
Afbeelding 3: Bestaande situatie  
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2.2 Toekomstige situatie  

Op het moment dat de twee woningbouwkavels mogelijk zijn gemaakt in het bestemmingsplan 
‘Landelijk Gebied Zuid’ waren nog geen bouwplannen voorhanden. De twee extra bouwvlakken 
met de bestemming Wonen zijn enigszins willekeurig binnen het landgoed op de verbeelding 
van het bestemmingsplan opgenomen. Bij het uitwerken van het woningbouwplan op kavel 1 is 
naar voren gekomen dat hen wenselijk is om het bouwvlak naar het zuidwesten op te schuiven. 
Momenteel is deze namelijk in het bos en dicht op de weg geprojecteerd. Met het opschuiven 
van het bouwvlak kunnen de bomen grotendeels behouden blijven en wordt meer afstand ge-
creëerd tot de weg. Het bouwvlak is in dit bestemmingsplan circa 7 meter naar het zuiden en 
circa 16 meter naar het westen verplaatst. De afmetingen van het bouwvlak blijven gelijk. Met 
dit bestemmingsplan worden niet meer bouwmogelijkheden gecreëerd. 
 

 
Afbeelding 4: Toekomstige situatie (verbeelding bestemmingsplan)   
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3 Beleid 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud van het ruimtelijk relevante beleid op provinci-
aal, regionaal en gemeentelijk schaalniveau. Dit beleid vormt het kader waarbinnen de nieuwe 
ontwikkeling plaats dienen te vinden. Gezien de beperkte schaal van het project is het Rijksbe-
leid niet relevant. Er is geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, als bedoeld in arti-
kel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), aangezien het enkel een verplaatsing van 
een bouwvlak voor één woning betreft, waarmee de bouwmogelijkheden iets worden opgescho-
ven. De ladder voor duurzame verstedelijking is niet van toepassing. 

3.2 Provinciaal beleid 

 
3.2.1 Provinciale Structuurvisie 2040 Noord-Holland  
De Structuurvisie Noord-Holland 2040 is op 21 juni 2010 door Provinciale Staten van Noord-
Holland vastgesteld. In de structuurvisie geeft de provincie Noord-Holland aan op welke manier 
zij de ruimte in de provincie de komende 30 jaar wil benutten en ontwikkelen. De provincie zet 
vooral in op compacte en goed bereikbare steden, omringd door aantrekkelijk groen. Het beleid 
zoals neergelegd in de structuurvisie, is in de Provinciale ruimtelijke verordening in regels ge-
vat. In de verordening is onderscheid gemaakt tussen landelijk gebied en bestaand stedelijk ge-
bied. Stedelijke ontwikkeling is in principe mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied en slechts 
onder voorwaarden buiten het bestaand stedelijk gebied.  
 
Betekenis voor het project 
Het onderhavige bestemmingsplan heeft betrekking op een verplaatsing van een bouwvlak dat 
de bouw van een woning reeds mogelijk maakt. Er is geen sprake van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling.  
 
3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening  
Het beleid van de Structuurvisie is, voor zover het een bindende werking moet hebben, neerge-
legd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Op 12 december 2016 is de Provinciale 
ruimtelijke verordening gewijzigd vastgesteld in verband met de ladder voor duurzame verste-
delijking en naar aanleiding van beleidswijzigingen. De gewijzigde PRV is per 1 maart 2017 in 
werking getreden.  
 
In de verordening worden regels gegeven voor stedelijke functies zoals bedrijventerreinen, 
detailhandel en woningbouw in het landelijk gebied. Uitgangspunt is dat stedelijke ontwikkelin-
gen in eerste instantie in het bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd.  
 
Het plangebied is aangewezen als landelijk gebied, Natuurnetwerk Nederland, weidevogelleef-
gebied en aardkundig waardevol gebied. 
 
Betekenis voor het project 
Dit bestemmingsplan ziet op een verplaatsing van het bouwvlak. De verplaatsing vindt plaats op 
het landgoed en leidt niet tot meer bouwmogelijkheden. Er is geen sprake van een nieuwe ste-
delijke ontwikkeling. 
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Ten opzichte van de huidige bouwmogelijkheden leidt het niet tot negatieve effecten op het ge-
bied van het Natuurnetwerk Nederland, weidevogelleefgebied (zie paragraaf 4.4) en aardkundig 
waardevol gebied.  
 
3.2.3 Provinciale woonvisie 2010-2020 
Het provinciale beleid inzake woningbouw is vastgelegd in de Provinciale Woonvisie 2010- 
2020. Deze woonvisie sluit aan op de structuurvisie en schetst de kaders voor regionaal 
woonbeleid. Vooral het kwalitatieve aspect van wonen komt in deze visie aan de orde. 
 
De speerpunten van dit beleid zijn: 

 verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten, en specifiek 
voor doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een geschikte woning; 

 verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag 
van bewoners; 

 verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving. 
 
Betekenis voor het project 
De bouw van de woning op het landgoed is reeds planologisch toegestaan. De ontwikkeling, 
waarbij een kwalitatief hoogstaande woning wordt gerealiseerd, is passend binnen de doelstel-
lingen van het provinciaal woonbeleid. De kavel voorziet in een behoefte aangezien het reeds 
onder voorbehoud is verkocht.  
 
3.2.4 Conclusie provinciaal beleid 
Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de doelen en uitgangspunten zoals gesteld in 
het provinciaal beleid.  

3.3 Regionaal beleid 

3.3.1 Waterprogramma 2016 – 2020 
In het Waterprogramma 2016 – 2020 (vijfde Waterbeheersplan) staan het beleid, de maatrege-
len, de programma’s en de projecten die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) samen met alle partners gaat uitvoeren. Het Waterprogramma is op 3 november 2015 
vastgesteld. De doelstellingen van het waterbeheer van HHNK zijn: de zorg voor schoon en ge-
zond water, het garanderen van veilige dijken en het waarborgen van de waterveiligheid voor 
de toekomst. Het waterprogramma, waarin gebiedsgericht effectief samenwerken, efficiency en 
duurzaamheid centraal staan, verbindt onderwerpen aangaande de programma’s en beheersta-
ken van HHNK die elkaar raken. Het Waterprogramma geeft richting aan het waterbeheer, 
waarbij klimaatverandering en de veranderende maatschappij zorgen voor aanscherping en 
heroverweging van eerdere waterprogramma’s. Onderwerpen als wateroverlast, watertekort en 
crisisbeheersing zijn hierin meegenomen. 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Structuurvisie Landelijk Gebied 
Op 9 december 2010 heeft de gemeente Bergen de Structuurvisie Landelijk Gebied vastge-
steld. De structuurvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling van ons landelijk gebied. Het is een 
visie voor de komende 10 jaar; een leidraad die richting geeft aan het eigen gemeentelijk han-
delen en helpt bij het maken van keuzes met de blik gericht op de toekomst.  
 
In de visie op 2020 wordt het gebied van de Bergermeer en omgeving gekarakteriseerd als “een 
open natuurlijk weidelandschap waar rust, landelijkheid, natuur (weidevogels, slootkanten) te 
ervaren zijn.” Landgoed de Karperton is als in de structuurvisie benoemd als ‘cultuurhistorisch 
object’. De afweging voor het planologisch mogelijk maken van de twee woningbouwkavels is 
gemaakt in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. 
 
3.4.2 Landschapsontwikkelingsplan Bergen (2011)  
Het belangrijkste doel van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is het behouden, versterken 
en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit en samenhang van het buitengebied van de 
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gemeente Bergen. Hierbij vormen de verschillen tussen de duinen, de binnenduinrandzone en 
de polder een belangrijk uitgangspunt. Het buitengebied dient daarbij vitaal, aantrekkelijk en 
economisch gezond te zijn. Het LOP sluit aan op de Structuurvisie Landelijk Gebied.  
 
In het LOP is onder andere aangegeven dat bij nieuwe ontwikkelingen voldoende aandacht 
moet worden gegeven aan ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden. Er dient te wor-
den ingezet op een samenhangende ruimtelijke kwaliteit van bebouwing, beplanting en omge-
ving. Er wordt niet specifiek ingegaan op landgoed de Karperton. 
 
De voorgenomen ontwikkeling geeft invulling aan het Landschapsontwikkelingsplan doordat 
een betere balans is gezocht tussen bebouwing, omgeving en de aanwezige beplanting in rela-
tie tot de huidige planologische mogelijkheden op de locatie. 
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4 Milieu- en omgevingsaspecten 

In het kader van de ruimtelijke procedure wordt het project, in het kader van een goede ruimte-
lijke ordening, getoetst op een groot aantal aspecten. Voor verschillende milieu- en omgevings-
factoren zijn geen specifieke onderzoeken noodzakelijk. Hieronder is per aspect aangegeven in 
hoeverre kan worden volstaan met een algemene omschrijving of dat specifiek onderzoek 
noodzakelijk is.  

4.1 Archeologie  

Sinds 1 september 2007 is de Monumentenwet gewijzigd. Als gevolg van het verdrag van 
Valletta, dat in 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, heeft archeologie een 
prominente plaats gekregen in de ruimtelijke ordening. Iedere gemeente is verplicht aandacht te 
besteden aan de archeologie op haar grondgebied en dit te verwerken in bestemmingsplannen 
en andere ruimtelijke instrumenten.  
 
Op basis van verschillende bureauonderzoeken van de Cultuurcompagnie (voorheen Stichting 
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland) is een algemene beleidskaart opgesteld voor de 
hele gemeente Bergen, waarin de verschillende archeologische verwachtingswaarden zijn 
weergegeven. De verschillende verwachtingswaarden zijn vertaald naar archeologische regi-
mes, die in de gehele gemeente worden toegepast. Voor het perceel geldt een beschermingsre-
gime waarbij rekening moet worden gehouden met archeologische waarden vanaf plannen gro-
ter dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm. Omdat met het plan minder dan 2.500 m2 wordt be-
bouwd, is archeologisch onderzoek niet benodigd.  
 
Er bestaat altijd kans dat er tijdens de werkzaamheden toch archeologische waarden worden 
aangetroffen. In dat geval is men verplicht dit zo snel mogelijk te melden bij het Provinciaal de-
pot voor bodemvondsten in Noord-Holland. 

4.2 Bodemkwaliteit 

In een bestemmingsplan dat nieuwe functies mogelijk maakt dient de bodemgesteldheid in 
kaart te worden gebracht. Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor 
gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een 
nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt is 
(of geschikt te maken is) voor de nieuwe bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het 
plangebied verontreinigd is moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening hou-
dend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. 
 
Op grond van het historisch gebruik van de gronden is er geen aanleiding om bodemverontrei-
niging op de locatie te verwachten. In het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen, zal een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. 
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4.3 Water 

Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan. Hierbij wordt ingegaan op 
onder andere de beleidsuitgangspunten van het waterschap, de huidige en de toekomstige wa-
terhuishouding in het plangebied. De planontwikkeling kan effecten hebben op de hoeveelheid 
verharding en het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zal het 
plan beoordelen op haar effecten.  
 
Het is verplicht in beeld te brengen wat de effecten van de voorgenomen activiteit op de water-
huishouding zijn. Het gaat hier zowel om de waterkwaliteit als waterkwantiteit. Het streven is er 
zoveel mogelijk op gericht om water (regen-, afval- en oppervlaktewater) op een goede manier 
in te passen in het ontwerp.  
 
Op grond van het beleid van het waterschap zijn compenserende maatregelen niet verplicht. De 
nog aan te leggen weg zal worden voorzien van half-open verharding dan wel zal zo worden 
aangelegd dat het regenwater de berm in stroomt. Er zal dan geen sprake zijn van versnelde 
afvoer. Er wordt dan ook geen gebruik gemaakt van kolken. Op die manier hoeft de weg niet te 
worden meegerekend bij de verhardingtoename. In combinatie met het bouwplan aan de Groe-
neweg 32c leidt de totale toename aan verharding en bebouwing naar verwachting niet tot een 
overschrijding van de norm van 800 m2 die door HHNK wordt gehanteerd. Mocht in de toe-
komst toch blijken dat deze norm wel wordt overschreden, dan zal op dat moment een water-
vergunning worden aangevraagd bij het hoogheemraadschap. 
 
Voor het afvalwater wordt op het riool aangesloten danwel, gezien de grote afstand tot aan de 
gemeentelijke riolering, een verbeterde septic tank aangelegd. In het kader van het verplichte 
Bro-overleg zal dit bestemmingsplan met het waterschap worden afgestemd.  

4.4 Flora- en fauna 

In de natuurwetgeving worden gebiedsbescherming en soortenbescherming onderscheiden. 
Beide beschermingsregimes zijn van belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een ge-
bied. Door Elsken Ecologie is een ecologische quickscan uitgevoerd1. De resultaten zijn hieron-
der toegelicht. 
 
4.4.1 Gebiedsbescherming 
In de nabijheid van het plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden aanwezig, waarmee even-
tuele effecten op deze gebieden zijn uitgesloten.  
 
De gronden van het plangebied behoren tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Eco-
logische Hoofdstructuur). Dit geldt ook voor het bouwvlak dat reeds planologisch mogelijk is ge-
maakt. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de woning op het landgoed, en binnen 
de begrenzing van NNN, reeds planologisch mogelijk. Het zelfde geldt voor erfbebouwing, een 
toegangsweg en parkeerplaatsen. Het onderhavige bestemmingsplan richt zich enkel op een 
beperkte verplaatsing van de bouwmogelijkheden. In het Natuurbeheerplan zijn de wezenlijke 
waarden en kenmerken van de NNN-gebieden benoemd. Het gaat voor de Bergermeerpolder 
en Loterijlanden om ‘kruidenrijke graslanden en bloemrijk hooiland’. Deze waarden en kenmer-
ken gelden voor de landerijen waar het landgoed aan grenst. De onderhavige ontwikkeling be-
treft enkel een verplaatsing van bouwmogelijkheden op het landgoed zelf, waarbij de buffer 
naar de graslanden zelfs wordt vergroot. Ten opzichte van de huidige bouwmogelijkheden leidt 
het plan niet tot negatieve effecten op het gebied van het Natuurnetwerk Nederland. Uit toetsing 
van de vier kernwaarden blijkt dat er geen negatief effect is te verwachten en er derhalve vanuit 
dit perspectief geen bezwaren zijn op de nieuwbouw. 
 

Het landgoed heeft de status ‘weidevogelleefgebied’. Gelet op alle bomen op het terrein is de 
locatie ongeschikt voor weidevogels. Met de verplaatsing van het bouwvlak ontstaat en grotere 

                                                                 
1 Ecologische Quickscan Groeneweg 32, Bergen, Elsken Ecologie, 30 oktober 2017 



 

 

 

DNS Planvorming BV  13/37 

 

buffer naar de gronden die daadwerkelijk geschikt zijn voor weidevogels. Van verstorende ef-
fecten op weidevogelleefgebied als gevolg van de verplaatsing van het bouwvlak kan dan ook 
geen sprake zijn. Wat betreft het aangrenzende weidevogelleefgebied heeft het aanwezige bos 
en de (mogelijke) aanwezigheid van predatoren reeds een verstorende werking op weidevogels 
van circa 500m. Er wordt dan ook geen verstoring verwacht voor broedvogels. 
 
Voor werkzaamheden als kappen en aanleggen van verhardingen is een omgevingsvergunning 
nodig waarbij moet worden aangetoond dat de cultuurhistorische en natuur- en landschaps-
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 
 
4.4.2 Soortenbescherming 
In het ecologisch onderzoek zijn geen door de Wet Natuurbescherming beschermde soorten 
aangetroffen, noch worden deze op basis van de karakteristieken van het plangebied verwacht.  
 
Door de verschuiving van het bouwplan kunnen veel bomen behouden blijven. Ten behoeve 
van de toegangsweg zullen mogelijke enkele jonge bomen gekapt moeten worden. De kap 
dient buiten het vogelbroedseizoen (medio maart tot medio juli) plaats te vinden. Zoals hierbo-
ven aangegeven is voor werkzaamheden als kappen en aanleggen van verhardingen een om-
gevingsvergunning nodig waarbij moet worden aangetoond dat de cultuurhistorische en natuur- 
en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 
 
Er dient daarnaast rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht uit de Wet natuur-
bescherming. Dat houdt in dat er niet willens en wetens schade mag worden toegebracht aan 
beschermde natuurwaarden. Mochten tijdens de uitvoering beschermde soorten worden waar-
genomen, dienen maatregelen te worden getroffen om schade zoveel mogelijk te voorkomen. 

4.5 Bedrijven en Milieuzonering 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tus-
sen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen 
anderzijds.  
 
In de directe omgeving zijn geen bedrijven of inrichting aanwezig, waardoor er vanuit het aspect 
bedrijven en milieuzonering geen beperkingen zijn. 

4.6 Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting afkomstig van geluidgezoneerde 
wegen op de nieuwe woningen (geluidgevoelige bestemmigen) te worden getoetst aan de in de 
wet opgenomen grenswaarden. Het plangebied ligt binnen de geluidszone (200 meter) van de 
Groeneweg. Echter, met de verplaatsing komt de woning verder van de weg af te liggen ten op-
zichte van het vigerende bestemmingsplan. 
 
Akoestisch onderzoek voor het bouwplan aan de Groeneweg 28a2 heeft uitgewezen dat op 
korte afstand (circa 12,5m) van de weg ruimschoots voldaan kan worden aan de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB. Het bouwvlak van kavel 1 is in dit bestemmingsplan op circa 170 me-
ter van de Groeneweg geprojecteerd. Akoestisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk.  

                                                                 
2 Akoestisch onderzoek herontwikkeling Groeneweg 28a, Grontmij Nederland BV, 8 november 2013 

(http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0373.BPG09007groenwg28a-

C001/b_NL.IMRO.0373.BPG09007groenwg28a-C001_tb2.pdf) 
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4.7 Luchtkwaliteit 

De ontwikkeling van de woningen is aan te duiden als Niet in betekenende mate. Er is geen 
luchtkwaliteitonderzoek nodig. 

4.8 Externe veiligheid 

Bij ontwikkeling van nieuwe functies die een risico kunnen veroorzaken of bij ontwikkeling van 
risicogevoelige functies dient onderzoek plaats te vinden naar eventuele gevolgen voor het 
plaatsgebonden en groepsrisico. 
 
Op circa 550 meter van het plangebied ligt een buisleiding van Taqa. Gezien deze afstand is 
nader onderzoek naar een mogelijke verhoging van het groepsrisico niet nodig. Ook is er geen 
invloed op het plaatsgebonden risico.  
 
Risicovolle inrichtingen en transportroutes van gevaarlijke stoffen zijn niet aanwezig in de om-
geving van het plangebied. 

4.9 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten 

De effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de in dit hoofdstuk genoemde milieu- en 
omgevingsfactoren vormen geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 
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5 Juridische planbeschrijving 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
juridisch is vertaald. 
 
Het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. 
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van deze 
gronden, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van op 
te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de 
regels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt sa-
men met de regels het voor de burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan. De toe-
lichting heeft geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de onderbou-
wing van het plan en geeft uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.  
 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de systematiek en leeswijzer bij de verbeelding en re-
gels en de handhaafbaarheid.  
 

5.2 Verbeelding 
De verbeelding geeft de bestemmingen van de gronden aan. In de planregels staat per bestem-
ming en aanduiding vastgelegd wat de beperkingen en mogelijkheden van de gronden met de 
bestemming, zoals aangegeven op de verbeelding, zijn. 
 

5.3 Planregels 
In dit bestemmingsplan komen de volgende bestemmingen voor: 

 Natuur 

 Wonen 

 Waarde – Archeologie 4 (dubbelbestemming) 
 
Binnen de regels is sprake van positieve bestemmingen. Een positieve bestemming geeft een 
directe bouwtitel.  
 
In het bestemmingsplan is aangesloten bij de regels van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Zuid. 
 
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gron-
den, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van op te 
richten bouwwerken. De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Per hoofdstuk zullen de 
diverse regels artikelsgewijs worden besproken. 
 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
Dit zijn de inleidende bepalingen van de regels. 

 Artikel 1: Begrippen 
geeft de betekenis aan een aantal in de regels voorkomende begrippen. Hierdoor wordt de 
interpretatie van de begrippen vastgelegd, waardoor de duidelijkheid wordt vergroot. 
 

 Artikel 2: Wijze van meten 
geeft aan hoe bepaalde maten dienen te worden berekend. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Deze artikelen bevatten de regels welke direct verband houden met de op de verbeelding aan-
gegeven bestemmingen. Per bestemming en per artikel geldt in de meeste gevallen het vol-
gende stramien: 
a. een beschrijving van de bestemming; 
b. de bouwregels: regels omtrent hoogte, bebouwingsdichtheid enz. De bouwregels geven 

aan welke bouwwerken mogen worden opgericht. 
c. (eventueel) een mogelijkheid voor afwijken van de bouwregels; 
d. (eventueel) een omschrijving van de specifieke gebruiksregels; 
e. (eventueel) een mogelijkheid voor afwijken van de gebruiksregels; 
De aanduidingen zijn op de verbeelding met een lettercode aangegeven, die in de regels terug 
zijn te vinden. 
 
Beschrijving van de bestemmingen: 
 

 Artikel 3: Natuur 
De gronden met de bestemming Natuur zijn aangewezen voor behoud, herstel en ontwikkeling 
van natuur- en landschapswaarden, voor erfbebouwing behorende bij woningen en de bij deze 
bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, fiets- en wandelpaden, ruiter-
paden, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve 
van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater. De regeling is overgenomen uit het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. 
 

 Artikel 4: Wonen 
De als ‘Wonen’ bestemde gronden zijn aangewezen voor wonen, eventueel in combinatie met  
de uitoefening van aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. 
Tevens zijn bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, nutsvoorzieningen, par-
keervoorzieningen, tuinen en water toegestaan. Er is één woning toegestaan met een maximale 
goot- en bouwhoogte van 4 respectievelijk 8 meter. De inhoud bedraagt maximaal 600 m3. 
 

 Artikel 5: Waarde – Archeologie 4 
De gronden met de bestemming Waarde – Archeologie 4 zijn mede bestemd voor het behoud 
van aanwezige archeologische waarden. Voor het realiseren van bouwwerken of werkzaamhe-
den die dieper gaan dan 40 cm onder maaiveld bij een oppervlak van meer dan 2.500 m2 is na-
der archeologisch onderzoek nodig. 
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels 
Deze artikelen bevatten algemene regels die op de bestemmingen van toepassing zijn. De di-
verse artikelen zullen hieronder kort worden toegelicht. 
 

 Artikel 6: Antidubbeltelregel 
Op grond van de antidubbeltelregel is bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is geno-
men bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden 
gegeven, bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing blijft (artikel 3.2.4 
Bro). Deze bepaling voorkomt dat er meer kan worden gebouwd dan wenselijk is indien een ka-
vel wordt gesplitst en op grond daarvan een nieuw bouwperceel ontstaat. Elk bouwperceel heeft 
immers in principe recht op een bepaalde hoeveelheid bebouwing.  
 

 Artikel 7: Algemene bouwregels 
In dit artikel is een regeling opgenomen met betrekking tot bestaande maten en overschrijding 
van bouwgrenzen. 
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 Artikel 8: Algemene afwijkingsregels 
Met deze bepaling kan middels een omgevingsvergunning worden afgeweken van de regels ten 
aanzien van het bouwen van gebouwen ten behoeve van het overschrijden van bepalingen in-
zake goothoogte, hoogte, oppervlakte en inhoud van bouwwerken. 
 

 Artikel 9: Algemene wijzigingsregels 
Op basis van de algemene wijzigingsregels kunnen burgemeester en wethouders het plan wijzi-
gen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afme-
tingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de daarbij gestelde voorwaarden. 
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
Dit hoofdstuk bevat de laatste bepalingen van de bestemmingsregels. Hieronder worden de ver-
schillende artikelen toegelicht. 
 

 Artikel 10: Overgangsregels 
Het overgangsrecht is tweeledig en heeft betrekking op bouwwerken en gebruik. In dit artikel 
staan de overgangsregels voor bestaande bouwwerken en bestaande gebruiksactiviteiten die 
afwijken van het bestemmingsplan. 
 

 Artikel 11: Slotregel 
Dit artikel geeft de naam en datum van het bestemmingsplan aan. 
 

5.4 Handhaafbaarheid 
Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan, dus ook bij de ont-
wikkeling van het bestemmingsplan ‘Groeneweg 32a, Bergen’, is dat de in het plan opgenomen 
regels handhaafbaar dienen te zijn. Handhaving van het ruimtelijk beleid verdient meer aan-
dacht omdat het een voorwaarde is voor het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwa-
liteit in het plangebied. Bij de totstandkoming dit bestemmingsplan is aandacht besteed aan de 
handhaafbaarheid van de in het plan opgenomen regels.  
 
Ten behoeve van een goede handhaving van de regels zijn de volgende factoren van belang: 

 voldoende kenbaarheid geven aan het plan; 

 voldoende draagvlak voor het beleid en de regelgeving in het plan; 

 inzichtelijke en realistische regeling; 

 handhavingsbeleid.
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6 Financiële uitvoerbaarheid 

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient er in het kader van het be-
stemmingsplan een onderzoek te worden gedaan naar de economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële haalbaarheid van 
het plan. De maatschappelijke aspecten worden in hoofdstuk 7 toegelicht. 
 
In artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voorgeschreven dat de gemeenteraad 
een exploitatieplan vaststelt voor de gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is de definitie van bouwplan gegeven, waarbij de bouw 
van één of meerdere woningen als bouwplan wordt gedefinieerd. Met het tweede lid van artikel 
6.12 Wro kan worden afgeweken van de plicht een exploitatieplan vast te stellen, mits het ver-
haal van kosten anderszins is verzekerd. 
 
De kosten voor het bouwplan alsmede de plankosten worden gedragen door de initiatiefnemer. 
De ambtelijke kosten voor de realisatie van het plan zijn voor de gemeente anderszins verze-
kerd via de legesverordening. Om deze reden is een exploitatieplan niet nodig. De financiële 
uitvoerbaarheid van het plan is voldoende gewaarborgd. 
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7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

7.1 Overleg 

Ingevolge artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dienen burgemeester en wethouders 
overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of be-
last zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. In verband hier-
mee is het bestemmingsplan voorgelegd aan verschillende instanties.  
 
De resultaten van het vooroverleg zijn in een separate nota van beantwoording opgenomen. In 
deze nota zijn de overlegreacties samengevat en van een beantwoording voorzien. Vervolgens 
is aangegeven of de reacties leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 

7.2 Procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 6 
april 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen, waarbij door een ieder zienswijzen bij de ge-
meenteraad kunnen worden ingediend. Er is één zienswijze ingediend. In de ‘Nota van beant-
woording zienswijzen’ is de zienswijze samengevat en van een beantwoording voorzien. Vervol-
gens is aangegeven of de zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan 
 
Na een beroepstermijn van zes weken treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij conform 
artikel 8.4 Wro een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de afdeling bestuursrecht-
spraak Raad van State. 
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REGELS 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Groeneweg 32a, Bergen met NL.IMRO.0373.BPG09015groenwg32a-
C001 van de gemeente Bergen (NH).  

1.2  bestemmingsplan: 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.  

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  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. 

1.5  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.   

1.6  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.  

1.7  archeologisch deskundige: 

een deskundige met opgravingbevoegdheid of met gekwalificeerde kennis op het gebied van de 
archeologie. 

1.8  archeologisch onderzoek: 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 
beschikt. 

1.9  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. 

1.10  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.   
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1.11  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak.       

1.12  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.   

1.13  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.        

1.14  bouwen: 

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

1.15  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak.         

1.16  bouwperceel: 

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

1.17  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel.         

1.18  bouwvlak: 

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

1.19  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.      

1.20  cultuurhistorisch deskundige: 

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

1.21  cultuurhistorische waarde: 

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

1.22 dakkapel: 

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

1.23  dakoverstek: 

de breedte van de dakrand (inclusief de goot) welke zich buiten de verticale projectie van de ge-
vel bevindt.  
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1.24  erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van dat gebouw en voor zover de regels deze in-
richting niet verbieden. 

1.25  gebouw: 

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

1.26  hoofdgebouw: 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het be-
langrijkste bouwwerk valt aan te merken.     

1.27  kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van activiteiten zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën 
en natuurobservatie in de vorm van bijvoorbeeld aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatie-
punten, informatieborden en banken. 

1.28  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 

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

1.29  landschapswaarde: 

de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de aard-
oppervlakte, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge sa-
menhang tussen levende en niet-levende natuur. 

1.30  mantelzorg: 

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

1.31  natuur- en landschapsdeskundige: 

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

1.32  natuurwaarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna. 

1.33  nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstati-
ons, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzie-
ningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.34  overkapping: 

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

1.35  peil: 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van de weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken geen gebouw zijnde: de gemiddelde hoogte van het 
aansluitende afgewerkte maaiveld op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.          
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1.36  voorgevel: 

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

1.37  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 
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 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  Natuur 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden; 
b. tevens voor erfbebouwing behorende bij woningen; 
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, fiets- en wandel-

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

3.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn toegestaan, met dien verstande dat: 

 de oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet meer be-
draagt dan 75m² per bouwperceel; 

 de oppervlakte per vrijstaand bijgebouw niet meer bedraagt dan 50 m²;  
 de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkap-

ping aan de achtergevel van een hoofdgebouw ten hoogste 3 m bedraagt gemeten van-
uit de achtergevel van het hoofdgebouw;  

 de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkap-
ping ten hoogste 3,5 m bedraagt gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;  

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

 de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen ten hoogste 
3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen; 

 bijgebouwen niet voorzien mogen worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelop-
bouwen;  

 bij een platte afdekking de maximale hoogten, zoals bepaald onder 5 en 6 overschre-
den mogen worden 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. 

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

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 on-
der c ten behoeve van een kap op aan- en uitbouwen, met dien verstande dat: 
a. afwijking uitsluitend is toegestaan indien een kap in verband met afstemming op de karakte-

ristiek van de woning, wenselijk is; 
b. de goothoogte van de aan- of uitbouw niet meer mag bedragen dan de in lid 3.2 genoemde 

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

erven. 
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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; 
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; 
d. passen binnen de bestemmingsomschrijving van de bestemming Natuur (N) of worden ge-

noemd in een beheerplan voor het betreffende natuurgebieden.  

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. 
 
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden wordt in ieder ge-
val niet verleend indien hierdoor significante verstoring optreedt van het leefgebied van de soor-
ten die bepalend zijn geweest voor de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden in het kader 
van de Natuurbeschermingswet 1998. 

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. 

3.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn - met toepassing van artikel 3.6 Wro - bevoegd om de be-
stemming te wijzigen in een agrarische bestemming, met inachtneming van het volgende: 
a. een besluit tot planwijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de gronden in eigendom 

zijn overgedragen aan een agrariër; 
b. een besluit tot wijziging wordt uitsluitend genomen indien er sprake is van het realiseren 

van natuur elders van gelijke omvang. 
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Artikel 4  Wonen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

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

pen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeer-

voorzieningen, tuinen en water. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

 het bouwperceel mag voor ten hoogste 35% bebouwd worden met gebouwen en overkap-
pingen; 

 voor zover dakoverstekken van gebouwen meer bedragen dan 1 m, wordt de ruimte onder 
de dakoverstek meegerekend in de ten hoogste toegestane oppervlakte en/of inhoud. 

4.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een op de verbeelding aangegeven bouwvlak 

worden gebouwd; 
b. per bouwvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan;  
c. de goothoogte bedraagt ten hoogste 4 m en de bouwhoogte ten hoogste 8 m; 
d. nieuwe woningen op onbebouwde gronden mogen een inhoud hebben van ten hoogste 600 

m³; 
e. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 3 m te 

bedragen. 
f. de breedte van een hoofdgebouw, gemeten in het verlengde van de voorgevel tot het meest 

zijwaarts gelegen gedeelte van het hoofdgebouw, mag ten hoogste 12 m bedragen; 
 

4.2.3  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

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

b. de afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse per-
ceelsgrens dient ten minste 2 m te bedragen; vrijstaande bijgebouwen mogen in de per-
ceelsgrens worden gebouwd; 

c. 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; 

d. in afwijking van het bepaalde onder sub c 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; 

e. de oppervlakte per vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m²; 
f. 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; 

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

h. 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; 

i. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag ten hoogste 
3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen; 
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j. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbou-
wen; 

k. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub h en i 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. 

4.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag 

ten hoogste 3 m bedragen. 

4.3 Specifieke gebruiksregels 

4.3.1  Aan huis-gebonden beroepen 

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 ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinscha-
lige 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. 
 

4.3.2  Overig 

Het is niet toegestaan om: 
a. gronden te gebruiken voor paardenbakken en mestopslag; 
b. gebouwen te gebruiken voor het stallen van paarden; 
c. bijgebouwen te gebruiken als slaapgelegenheid. 
 
4.3.3 Parkeren 
Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. 
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Artikel 5  Waarde - Archeologie - 4 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie - 4 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescher-
ming en de veiligstelling van archeologische waarden. 

5.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 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 - 4 uitsluitend bouwwerken zijn toege-
staan; 
1. met een oppervlakte van ten hoogste 2.500 m²; 
2. met een oppervlakte van meer dan 2.500 m², waarvoor geen graafwerkzaamheden die-

per dan 40 cm uitgevoerd hoeven te worden of waarvoor geen heiwerkzaamheden uit-
gevoerd hoeven te worden. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

5.3.1  Afwijken met omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2, met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels. 

5.3.2  Geen archeologische waarden 

De omgevingsvergunning, zoals in lid 5.3.1 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. 

5.3.3  Overige waarden 

De omgevingsvergunning, zoals in lid 5.3.1 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. 

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

5.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie - 4 zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te 
leggen, of werkzaamheden met een grotere omvang dan 2.500 m² uit te voeren: 
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 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 5.3.1 bedoeld, is verleend; 

b. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
c. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee ver-

band houdende constructies, installaties of apparatuur. 
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5.4.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 5.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 5.2 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 5.4.1 is evenmin van toepassing indien de grond aantoonbaar al dieper bewerkt 
is dan de diepte waarop de werken en werkzaamheden toezien. 

5.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 5.4.1 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. 

5.5  Wijzigingsbevoegdheid 

5.5.1  Verwijderen bestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming 
Waarde - Archeologie - 4 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. 

5.5.2  Wijzigen bestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Waarde - Archeologie - 4 wijzigen in een 
andere bestemming Waarde - Archeologie teneinde grotere of kleine oppervlaktes en/of dieptes 
toe te staan zoals genoemd in lid 5.2 en 5.4.1 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.  
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  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. 
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Artikel 7  Algemene bouwregels 

7.1  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. 
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 

8.1  Maten en bouwgrenzen 

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. 

8.2  Mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor het gebruik van bijgebouwen bij een (be-
drijfs)woning voor mantelzorg, met dien verstande dat: 
a. er sprake moet zijn van een tijdelijke woonbehoefte; 
b. de mantelzorg noodzakelijk is waaromtrent advies wordt ingewonnen bij een onafhankelijk 

deskundige; 
c. de bereikbaarheid van algemene voorzieningen en nutsvoorzieningen voor hulpdiensten 

gewaarborgd moet blijven; 
d. er geen sprake mag zijn van aantasting van de belangen van (agrarische) bedrijven en er 

mag geen afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden en bebouwing (agrarische bedrijfsvoering); 

e. de realisering van de tijdelijke woonruimte in een bijgebouw of aan- of uitbouw of bijgebouw 
moet mogelijk en aanvaardbaar zijn inzake milieuhygiëne en brandveiligheid; 

f. de (bouw)regels omtrent de toegestane oppervlakte aan erfbebouwing binnen de verschil-
lende bestemmingen onverkort van toepassing blijft; 

g. na beëindiging van de mantelzorg moet de aan- of uitbouw of het bijgebouw in de staat van 
een bijgebouw worden teruggebracht; 

h. (beperkt) kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontouren van gasleidingen 
niet zijn niet toegestaan. 
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels 

9.1  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 10  Overgangsrecht 

10.1  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. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid 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. 

10.2  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 11  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  
Regels van het bestemmingsplan ‘Groeneweg 32a, Bergen’ 


