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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan

Het bestemmingsplan 'Transformatorstation Sint Maartensweg' met identificatienummer 
NL.IMRO.0441.BPTrafoSintMaarten-VG01 van de gemeente Schagen.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  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 gronden.

1.4  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  archeologie

De bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van materiële cultuur, de 
omgeving en van dierlijke resten;

1.6  archeologisch deskundige

Professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma’s van Eisen op te 
stellen en/of te toetsen;

1.7  archeologisch onderzoek

Diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, uitgevoerd 
volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.8  archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het verleden;

1.9  bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.10  bebouwingspercentage

Een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan wel 
bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.11  bestaand

a. Ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
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aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden: 
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan; 

b. Ten aanzien van het overige gebruik: 
1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan; 

1.12  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.13  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.14  bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met 
een dak. 

1.15  bouwen

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

1.16  bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.17  bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.18  bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter 
plaatse te functioneren.

1.19  gebouw

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

1.20  overkapping

Een bouwwerk met een gesloten dak, dat niet of slechts aan één zijde is voorzien van een (bestaande) 
wand.

1.21  peil

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

b. 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 voltooiing van de bouw;

c. Indien in, op of boven het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil;
d. Indien de onder a tot en met c genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden 
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een door of namens het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.

1.22  prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 

1.23  seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksinrichting, alsmede een 
erotische-massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan 
niet in combinatie met elkaar.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens

Vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van het gebouw tot die perceelsgrens op 1 m boven 
peil en haaks op de perceelsgrens.

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander bouwwerk, met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, vlaggenmasten, bewassings-, 
luchtbehandelings- en liftinstallaties en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3  de brutovloeroppervlakte

De oppervlakte gemeten op vloerniveau, langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies 
die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

2.4  de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.5  de goothoogte van een bouwwerk

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

2.6  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.

2.7  de oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf - Nutsvoorzieningen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorzieningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een elektriciteitsdistributiebedrijf, met een totaal gezamenlijk transformatorvermogen van ten 
hoogste 100 MVA;

met de daarbij behorende:

b. gebouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. wegen, paden, verhardingen;
e. groenvoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
h. terreinen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. een gebouw dient te worden gebouwd op minimaal 5 m van de perceelsgrens;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' bedraagt het 

bebouwingspercentage per bouwperceel niet meer dan op de verbeelding is aangegeven; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' bedraagt de bouwhoogte niet meer dan is 

aangegeven op de verbeelding. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van bliksemafleiding bedraagt 

ten hoogste 7 m;
c. de bouwhoogte van transformatorruimten bedraagt ten hoogste 4,7 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals genoemd onder b., c. en d. dienen binnen het bouwvlak 

te worden gebouwd.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
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a. het gebruik van gebouwen voor geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
b. het gebruik van gebouwen voor risicovolle inrichtingen.

3.4.2  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruiken van gronden 
en bouwwerken overeenkomstig de in artikel 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de 
aanleg, het beheer en de instandhouding van de landschapsmaatregelen binnen een jaar na de 
afronding van de bouwwerkzaamheden, zoals is opgenomen in Bijlage 1 Landschappelijke 
inpassing;

b. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de in Bijlage 1 
beschreven landschappelijke inpassing, indien een andere landschappelijke inrichting en/of 
beplanting wenselijk is.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel

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

5.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in het plan bepaalde voor:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages;

b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen, gasdrukregel- en 
meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien verstande, dat de oppervlakte van een 
gebouw niet meer dan 25 m² mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de bouwhoogte van kunstwerken en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag bedragen. Met uitzondering van 
lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 9 m mag bedragen en 
telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 40 m mag bedragen;

d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of richting van een 
straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig vastgestelde vorm van een bouwvlak, 
indien bij definitieve meting blijkt, dat een afwijking in het belang van een behoorlijke bebouwing is;

e. het bouwen buiten het bouwvlak waarbij de overschrijding niet meer mag bedragen dan 2 m.

5.2  Voorwaarden

De in lid 5.1 genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 6  Overgangsrecht

6.1  Overgangsrecht bouwwerken

6.1.1  Bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

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

6.1.2  Afwijk ing vergroting bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning eenmalig afwijken van het bepaalde in 
sublid 6.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sublid 6.1.1 met 
maximaal 10%.

6.1.3  Uitgesloten bouwwerken

Sublid 6.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingsvergunning en in strijd zijn met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

6.2  Overgangsrecht gebruik

6.2.1  Gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.2.2  Verbod verandering gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 6.2.1, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

6.2.3  Verbod hervatting strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 6.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

6.2.4  Uitgesloten gebruik

Lid 6.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 7  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als 'Regels van het bestemmingsplan Transformatorstation Sint 
Maartensweg'.
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