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Inleidende regels
Artikel 1

Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan

het bestemmingsplan “Bonkelaarsdijk 5, Schagen” van de gemeente Schagen;

1.2

het bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0441.BPSCHBKDK5 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3

aanduiding

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

1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5

afhankelijke woonruimte

woonruimte die een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de
huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is;

1.6

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.7

bed & breakfast

een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van
ontbijt, als aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch recreatieve activiteit. Onder bed &
breakfast wordt niet verstaan overnachting in verband met het verrichten van tijdelijke of
seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid;

1.8

bedrijf

een onderneming waarin doorgaans met economisch oogmerk goederen worden vervaardigd,
bewerkt, verwerkt en/of opgeslagen;

1.9

beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;

een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, genoemd in bijlage 1, dan wel een naar de aard of
invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit, die in of bij een woonhuis wordt
uitgeoefend op een zodanige wijze dat:

a.
b.

het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt (60% of meer van het
vloeroppervlak dient te worden gebruikt t.b.v. de woonfunctie);
de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van de activiteit met de woonfunctie in
overeenstemming is, waarbij:
1. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;
2. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners
van de woning;
3. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, behoudens webwinkels
en postorderbedrijven, mits er geen opslag van goederen is;
4. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;

1.10 bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.11 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.12 bijbehorend bouwwerk
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;

1.13 bijgebouw
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan
worden van het hoofdgebouw en dat 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, als mede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen
van een standplaats;

1.15 bouwgrens
de grens van een bouwvlak;

1.16 bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;

1.17 bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel

1.18 bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde 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 dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.21 druiplijn
de horizontale snijlijn van het oplopende dakvlak met het daaronder gelegen buitenwerkse
gevelvlak; dit betekent dat in voorkomende gevallen de druiplijn wordt bepaald overeenkomstig
het hieronder staande:

1.22 erf
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw,
en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die
inrichting niet verbieden;

1.23 gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;

1.24 hoofdgebouw
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.25 overkapping
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten
hoogste één wand;

1.26 overig bouwwerk
Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met
de aarde is verbonden.

1.27 pand
De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.28 peil


voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;



Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij aanvang van de
bouw.

1.29 permanente bewoning
bewoning van een verblijf als hoofdverblijf;

1.30 seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan:
een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop,
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.31 uitbouw
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw,
welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.32 voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of, indien het een gebouw betreft met meer
dan één naar de weg gekeerde gevels, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden
aangemerkt;

1.33 woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming, al dan niet noodzakelijk is;

Artikel 2

Wijze van meten
Bij de 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

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
scheidingsmuren.

2.4

Dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.5

Goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee
gelijk te stellen constructiedeel.

2.6

Inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7

Oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.

2.8

Vloeroppervlakte

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580.
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Bestemmingsregels
Artikel 3

Wonen
3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis, met dien
verstande dat:
1. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden en er sprake moet zijn van een
acceptabele verkeerssituatie;
2. de beroeps- of bedrijfsactiviteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de
omgeving;
met de daarbij behorende:
b. groenvoorzieningen;
c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
d. waterlopen en -partijen;
e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
f. openbare nutsvoorzieningen.

3.2

Bouwregels

3.2.1
H o o f dg e b o u w e n
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
b. per bouwvlak is maximaal 1 woning toegestaan;
c. de maximale goothoogte bedraagt 3,5 m;
d. de maximale bouwhoogte bedraagt: 8 m;
e. de dakhelling dient minimaal 17° en maximaal 60° te bedragen.
3.2.2
E r f b e b o uw i n g
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen gelden
de volgende regels:
a. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 1 m achter (het
verlengde van) de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met
uitzondering van erkers, mits wordt voldaan aan de volgende regels:
1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen;
2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste
bouwlaag van de woning waaraan wordt gebouwd, met een maximum van 3 m;
3.2.3
a.
b.

B o u w w e r k e n, ge e n g e b o u w z i j n d e
de bouwhoogte van erfafscheidingen voor en tot en met 3 m achter de voorgevel van
het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 1 m;
de bouwhoogte van erfafscheiding elders bedraagt ten hoogste 2 m;

c.
d.
e.

3.3

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste
5 m;
per perceel is maximaal 1 vlaggenmast toegestaan;
de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 7 m.

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 onder c
voor een hogere goothoogte, met dien verstande dat de goothoogte niet meer dan 6,5 m mag
bedragen. Dit geldt ook voor het bepaalde in 3.2.1 onder d voor een hogere bouwhoogte, met
dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 11,5 m mag bedragen.

3.4

Strijdig gebruik

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld artikel 3.1 wordt in ieder geval
aangemerkt:
a. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de
woonfunctie voor zelfstandige bewoning;
b. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een
beroeps-of bedrijfsactiviteit aan huis, zodanig dat de beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van de totale gezamenlijke vloeroppervlakte van de
begane grond van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel;
c. Het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van de
inpandige stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van al
dan niet afgedankte goederen en/of materialen.

3.5

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 en
toestaan, dat bijgebouwen bij een woning worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg, mits:
a. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie van een
bevoegde arts dan wel instelling beschikt;
b. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast;
c. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
d. er geen sprake is van een zelfstandige woning;
e. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing of
overlijden) het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte wordt beëindigd en
de woonvoorzieningen worden verwijderd.

Artikel 4

Waarde – Archeologie 3
4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de
archeologische waarden van de gronden.

4.2

Bouwregels

4.2.1
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m², moet alvorens een
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden
overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, en:

b.

in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.

4.2.2
Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 4.2.1 winnen zij
advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de door het verlenen van de
omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de
archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. In sommige
gevallen volstaat een archeologische quickscan als duidelijk is dat de geplande ingrepen geen
onevenredige afbreuk doen aan de aanwezige archeologische waarden.
4.2.3
Indien uit het in lid 4.2.1 genoemde rapport of de in lid 4.2.2 genoemde quickscan blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor
het bouwen zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meer van de volgende
voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
a.
de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b.
de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen
kwalificaties.
4.2.4
Uitzondering onderzoeksplicht
Het bepaalde in dit lid onder 4.2.1. is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft
op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
a.
vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
b.
een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm en zonder
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

4.3

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

4.3.1
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op deze regels van toepassing zijnde bestemmingen:
a.
het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen en waterpartijen),
egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de
bodemstructuur;
b.
het uitvoeren van overige grondbewerkingen;
c.
het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;
d.
het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen.
4.3.2
Het bepaalde in lid 4.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a.
het normale onderhoud betreffen;
b.
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;

c.
d.

in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden
uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
niet dieper gaan dan 0,40 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan
500 m² beslaan.

4.3.3
De in lid 4.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
4.3.4
Alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, moet door de aanvrager een rapport
worden overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag:
a.
de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, en:
b.
in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
4.3.5
Indien uit het in lid 4.3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de
omgevingsvergunning:
a.
de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b.
de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen
kwalificaties.

4.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming ‘WaardeArcheologie’ wordt verwijderd, indien uit deskundig archeologisch onderzoek blijkt dat ter
plaatse geen sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden.
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Algemene regels
Artikel 5

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

Artikel 6

Algemene gebruiksregels
6.1

Bed & breakfast

Tot een gebruik in overeenstemming met de bestemming wordt mede gerekend het gebruik van
bestaande woningen voor bed & breakfast, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de bed & breakfastfunctie is toegestaan in zowel de woning als bijgebouwen;
b. permanente bewoning van de bed & breakfast is uitgesloten;
c. het aantal slaapplaatsen mag niet meer bedragen dan 4;
d. er is geen eigen kookgelegenheid toegestaan;
e. het uiterlijk van de woning dient gehandhaafd te blijven;
f. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden en er moet sprake zijn van een acceptabele
verkeerssituatie;
a. de bed & breakfast functie dient ondergeschikt te zijn aan de primaire bestemming: de
activiteit mag maximaal 40 % van de totale gezamenlijke vloeroppervlakte van de
aanwezige bebouwing op het perceel beslaan.

6.2

Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
het gebruiken of laten gebruiken als staan- of ligplaats voor onderkomens;
a. het gebruiken of laten gebruiken als sport- of wedstrijdterreinen, parkeerterreinen,
kampeer- of caravanterreinen, woonwagen- of andere kampen, dagcampings en lig- of
speelweiden
b. het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan hun gebruik onttrokken
machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen
hebben van ongerede en onklare machines, voer-, vaar-, of vliegtuigen;
c. het gebruiken of laten gebruiken als opslagplaats, dan wel stort- of bergplaats van al dan
niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten;
d. de opslag van bagger en grondspecie behoudens indien en voor zover zulks noodzakelijk is
in verband met de wettelijke onderhoudsplicht van naastgelegen waterpartijen;
e. het gebruiken of laten gebruiken als volkstuin en kwekerij;
f. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonschepen;
g. het gebruiken of laten gebruiken van gronden, bouwwerken en woonschepen ten behoeve
van een seksinrichting;
h. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor paardenbakken.
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Overgangs- en slotregels
Artikel 7

Overgangsrecht
7.1
a.

b.

c.

7.2
a.
b.

c.

d.

Artikel 8

Overgangsrecht bouwwerken
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 teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
Het bevoegd gezag kan eenmalig van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met
maximaal 10%.
Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.

Overgangsrecht gebruik
Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub 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.
Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten.
Het bepaalde in sub 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.

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: “Regels van het bestemmingsplan Bonkelaarsdijk 5,
Schagen” van de gemeente Schagen.
Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 6 oktober 2020

