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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 plan 

het bestemmingsplan Langevliet 17, 18 te Callantsoog met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPBGZLangevliet18-VS02 van de gemeente Schagen. 

1.2 bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen 

1.3 aanbouw 

Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw 

waarmee het al dan niet in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden 

kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is 

aan het hoofdgebouw. 

1.4 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. 

1.5 aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6 aanduidingsvlak 

Een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een 

aanduidingsgrens. 

1.7 achtererfgebied 

Erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde 

zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw. 

1.8 afhankelijke woonruimte 

Een bijgebouw bij een woning op één bouwperceel, waarin een gedeelte van de 

huishouding uit het oogpunt van mantelzorg is gehuisvest. 

1.9 agrarisch bedrijf 



Een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het 

telen van gewassen en/of het houden van dieren. 

1.10 archeologie 

De bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van 

materiële cultuur, de omgeving en van dierlijke resten; 

1.11 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. 

1.12 archeologisch onderzoek 

Diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een 

plangebied, uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie. 

1.13 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. 

1.14 bebouwing 

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

1.15 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. 

1.16 bed & breakfast 

Een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis 

van logies en ontbijt in het hoofd- of bijgebouw. 

1.17 bedrijfsgebouw 

Een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 

1.18 bedrijfs- of dienstwoning 

Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bestemd 

voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de 

bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht. 



1.19 beperkt kwetsbaar object 

Een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 

richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening 

moet worden gehouden. 

1.20 beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis 

Het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van 

diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, 

kunstzinnig, technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde 

detailhandel, waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een 

ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in 

overeenstemming is. 

1.21 bestaand 

Het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in 

uitvoering is, krachtens een bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 

oktober 2010) / omgevingsvergunning (ná 1 oktober 2010). 

1.22 bestemmingsgrens 

De grens van een bestemmingsvlak. 

1.23 bestemmingsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.24 Bevi-inrichting 

Inrichtingen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen. 

1.25 bijgebouw 

Een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van 

het hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is 

aan het hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw. 

1.26 bouwen 

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

vergroten van een bouwwerk. 

1.27 bouwgrens 

De grens van een bouwvlak. 



1.28 bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 

elkaar behorende bebouwing is toegelaten 

1.29 bouwperceelsgrens 

De grens van een bouwperceel. 

1.30 bouwvlak 

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

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.31 bouwwerk 

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de 

aarde is verbonden, of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 

ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de 

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

om ter plaatse te functioneren. 

1.32 centrale voorzieningen 

Gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van een recreatieterrein als geheel, 

zoals een kampwinkel, kantine, ontvangstkantoor, zwembad, toilet/wasgebouw, 

sport- en spelvoorzieningen, gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud. 

1.33 civieltechnisch kunstwerk 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van civieltechnische en/of 

infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een 

via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening. 

1.34 dagrecreatie 

Verblijf buitenshuis voor recreatieve doeleinden zonder dat er een overnachting ter 

plaatse mee gepaard gaat. 

1.35 dagrecreatief medegebruik 

Een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de 

bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, met uitzondering van 

verblijfsrecreatieve voorzieningen. 

1.36 deskundige 

Een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige 

of commissie van deskundigen. 



1.37 detailhandel 

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor 

verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen 

kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 

beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.38 dienstverlening 

Het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden. 

1.39 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, voor zover dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt. 

1.40 erker 

Een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, 

van een woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa; 

1.41 evenement 

En voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak van een beperkte duur 

en zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Onder de duur van de 

activiteit wordt eveneens de periode verstaan die benodigd is voor het opbouwen en 

afbreken van de voor de activiteit benodigde voorzieningen. 

1.42 gebouw 

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

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

1.43 geluidsgevoelig object 

Gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, 

zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder. 

1.44 geluidszoneringsplichtige inrichting 

Een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van 

vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld. 

1.45 groepsaccommodatie 

Een (gedeelte van een) gebouw dat is bestemd voor periodiek recreatief 

nachtverblijf door groepen, met permanent daarvoor ingerichte ruimten met 



gemeenschappelijke voorzieningen. Een kampeerboerderij en kamp(eer)huis vallen 

onder het begrip groepsaccommodatie. 

1.46 hobbymatig houden van dieren 

Het niet bedrijfsmatig, c.q. uit liefhebberij/vrijetijdsbesteding, houden van dieren. 

1.47 hoofdgebouw 

Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, 

indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 

bestemming het belangrijkst is. 

1.48 horecabedrijf 

Een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en 

ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een 

seksinrichting. 

1.49 kampeerseizoen 

Het kampeerseizoen begint op 15 maart en loopt door tot en met 31 oktober van elk 

kalenderjaar; 

1.50 kampeerterrein 

Terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting 

bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van 

kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf. 

1.51 kantoor 

Gebouw ten behoeve van het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het 

publiek niet of slechts in geringe mate rechtstreeks te woord wordt gestaan of 

geholpen. 

1.52 kleinschalig kampeerterrein 

Terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting 

bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het gedurende het kampeerseizoen 

plaatsen van vaste of mobiele kampeermiddelen ten behoeve van recreatief 

nachtverblijf. 

1.53 kwetsbaar object 



Een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 

grenswaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, die in acht moet 

worden genomen. 

1.54 maatschappelijke voorzieningen 

Educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke 

voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en 

voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, begraafplaats. 

1.55 maatvoeringsvlak 

Een als zodanig aangegeven vlak ter plaatse van de aanduiding “maatvoeringsvlak” 

ten behoeve van het indelen van een bouwvlak of bestemmingsvlak met het oog op 

een verschil in maatvoering. 

1.56 manegebedrijf 

Paardenhouderij, bestaande uit 1 of meerdere rijbanen dat uitsluitend is gericht op 

het bieden van paardrijdmogelijkheden en het geven van instructie aan derden met 

gebruik van paarden in eigendom van het bedrijf, al dan niet met een 

horecavoorziening die is gericht op het verstrekken van dranken en etenswaren aan 

bezoekers van het manegebedrijf. 

1.57 mantelzorg 

Het op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband bieden van zorg 

aan een ieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak. 

1.58 mobiel kampeermiddel 

Een tent, tentwagen, kampeerauto, camper, toercaravan of enig ander voertuig of 

onderkomen, niet zijnde een bouwwerk, dat naar aard en verschijningsvorm 

daarmee gelijk te stellen is, met de bedoeling deze te plaatsen op een 

kampeerterrein. 

1.59 natuurtoets 

Een toets waarbij is onderzocht of op voorhand redelijkerwijs te verwachten is dat 

het bevoegd gezag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 

Verklaring van geen bedenkingen op grond van de Wet natuurbescherming, indien 

vereist, zal verlenen. 

1.60 nevenactiviteit 

Eén of meerdere activiteiten die afzonderlijk en/of gezamenlijk niet rechtstreeks de 

bedrijfs- of functieuitoefening overeenkomstig de bestemming betreffen, en die van 

een zodanig beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang zijn dat de functie 



waaraan zij worden toegevoegd qua aard, omvang en ruimtelijke 

verschijningsvorm, als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar en als zodanig ook 

aanwezig blijft. 

1.61 kleinschalige horeca 

Horeca-activiteiten, waarvoor een drank- en horecavergunning niet noodzakelijk is, 

die aan te merken zijn als rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van 

een nevenactiviteit en daaraan in bedrijfseconomisch en ruimtelijk opzicht 

ondergeschikt zijn. 

1.62 onderkomens 

Voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemmingen 

onttrokken, voertuigen, vaartuigen, arken, toercaravans, voor zover deze niet als 

bouwwerken zijn aan te merken, alsook tenten. 

1.63 overkapping 

Een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts 

gedeeltelijk met wanden is omgeven. 

1.64 paardenbak 

Een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere 

ondergrond dan gras, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en 

berijden van paarden en pony's en/of het anderszins beoefenen van de paardensport, 

met of zonder de daarbij behorende voorzieningen. 

1.65 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. 

1.66 peil 

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte hoogvan de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

2. 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 

1.67 permanente bewoning 

Bewoning van een verblijf als hoofdverblijf. 

1.68 permanente standplaats 



Het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor het plaatsen van vaste en/of 

mobiele kampeermiddelen die gedurende het gehele jaar aanwezig mogen zijn ten 

behoeve van recreatief nachtverblijf. 

1.69 productiegebonden detailhandel 

Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd 

en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie 

ondergeschikt is aan de productiefunctie. 

1.70 prostitutie 

Het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met een 

ander tegen vergoeding. 

1.71 publieksgerichte voorziening 

Een bedrijfsmatige activiteit uitsluitend of overwegend gericht op het verlenen van 

diensten aan particulieren met een rechtstreeks contact met het publiek, niet zijnde 

detailhandel, horeca of seksinrichting. 

1.72 raam-/straatprostitutie 

Het op of aan de weg, vanachter een raam of op een andere voor publiek 

toegankelijke plaats door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze 

passanten tot seksuele handelingen uit te nodigen dan wel aan te lokken. 

1.73 recreatieappartement 

Een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat uitsluitend is bestemd om voor 

één persoon/gezin of andere groep van personen, die zijn/hun hoofdverblijf elders 

heeft/hebben, tot recreatieverblijf te dienen. 

1.74 recreatief medegebruik 

Het medegebruik van gronden voor routegebonden recreatieve activiteiten, zoals 

wandelen, fietsen, ruitersport en kanovaren, en voor plaatsgebonden recreatieve 

activiteiten, zoals voor sportvisserij, alsmede voor route-ondersteunende 

voorzieningen, zoals picknick-, uitzicht-, rust- en informatieplaatsen, voor zover de 

overige functies van de gronden dit toelaten. 

1.75 recreatiewoning 

Een gebouw dat periodiek dient als verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf 

elders hebben. 

1.76 risicovolle inrichting 



Een inrichting, bij welke op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 

aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten. 

1.77 seizoenshuisvesting 

Bewoning die plaatsvindt in het kader van seizoengebonden agrarische 

bedrijfsactiviteiten, waarbij het hoofdverblijf elders wordt gehouden. 

1.78 seksinrichting 

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 

omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of 

vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. 

Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder 

tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.79 staat van bedrijven 

een staat, met verschillende typen van bedrijven, die deel uitmaakt van deze regels 

als Bijlage 1 Bedrijvenlijst; 

1.80 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. 

1.81 vast kampeermiddel 

Een stacaravan, trekkershut of daarmee vergelijkbaar ander recreatief 

verblijfsmiddel op een kampeerterrein, welke naar aard en inrichting bestemd is om 

duurzaam ter plaatse te blijven en al dan niet direct steun vindt in of op de grond 

(plaatsgebonden) en daardoor als bouwwerk is aan te merken. 

1.82 verkoopvloeroppervlakte 

Een voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten 

behoeve van de detailhandel. 

1.83 voorgevel 

De naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s). 
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1.84 voorgevellijn 

De lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde 

daarvan. 

1.85 vuurwerkbedrijven 

Inrichtingen waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg 

consumentenvuurwerk aanwezig is. 

1.86 Wgh-inrichting 

Bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, die in 

belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.87 woning 

Een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. 

1.88 woongebouw 

Een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of gedeeltelijk boven elkaar gelegen 

woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid 

beschouwd kan worden. 

1.89 zomerwoning 

Een gebouw hoofdzakelijk op het achtererfgebied van een (bedrijfs)woning dat 

uitsluitend is bestemd om voor één persoon/gezin of andere groep van personen, 

die zijn/hun hoofdverblijf elders heeft/hebben, tot recreatieverblijf te dienen. 

1.90 zorgvoorziening 

Voorzieningen ten behoeve van het geven van zorg, niet zijnde mantelzorg. 

Artikel 2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.2 de goothoogte van een bouwwer 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of 

een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

2.3 de 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. 

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig 

bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 

schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, 

neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein 

ter plaatse van het bouwwerk. 

2.6 de hoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine. 

2.7 de tiphoogte van een windtubine 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het rotorblad van de windturbine. 

2.8 overschrijding bouw- c.q. bestemmingsgrenzen 

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

ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 

ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en 

overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, 

c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Bedrijf 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

• a. bedrijven die zijn opgenomen in categorie 1 en 2 van de in Bijlage 1 

Bedrijvenlijst opgenomen bedrijfsactiviteiten; 

• b. autowasboxen met bijbehorende voorzieningen; 

• c. het bedrijfswonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit aan huis; 

• d. afschermende bladhoudende, wintergroene haagbeplanting op de 

erfscheiding ter plaatse van de aanduiding 'wintergroene haag' die voldoet 

aan de volgende kenmerken: 
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1. van de grond met een hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de 

aanduiding ‘minimum hoogte’; 

2. bestaande uit aaneensluitende , bladhoudende, wintergroene beplanting, 

dan wel een hekwerk voorzien van ondoorzichtige matten van natuurlijk 

materiaal met in ieder geval aan de straatzijde hiertegen groenblijvende 

klimop die het hele hekwerk gaat bedekken; 

3. de haagbeplanting bestrijkt de gehele lengte van de gronden ter plaatse 

van de aanduiding ‘wintergroene haag'. 

met de daarbij behorende: 

• e. gebouwen; 

• f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

• g. opslag ten behoeve van de bedrijfsvoering ter plaatse; 

• h. groenvoorzieningen; 

• i. openbare nutsvoorzieningen; 

• j. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 

• k. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

• l. waterlopen en -partijen. 

met dien verstande dat: 

• m. bedrijfskantoren zijn toegestaan en de vloeroppervlakte hiervan ten 

hoogste 30% bedraagt; 

• n. detailhandel niet is toegestaan, met uitzondering van productiegebonden 

detailhandel; 

• o. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan, met uitzondering van bestaande 

Bevi-inrichtingen; 

• p. vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan; 

• q. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

• r. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit 

milieueffectrapportage niet zijn toegestaan. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Algemeen 

Op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste 

van de in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat 

de bebouwing alleen binnen het aangegeven bouwvlak mag worden opgericht, 

behoudens erfafscheidingen. 

3.2.2 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: 
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• a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen een opgenomen bouwvlak 

worden gebouwd; 

• b. bebouwingspercentage van het bouwvlak: 100%; 

• c. autowasboxen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

"specifieke vorm van bedrijf - autowasboxen"; 

• d. gebouwen met de aanduiding "opslag" mogen uitsluitend voor 

opslagdoeleinden voor de in lid 3.1 bedoelde bedrijven worden gebruikt; 

• e. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 

meter en 10 meter, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze 

meer bedragen; 

3.2.3 Bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen ten behoeve van de uitoefening van 

bedrijven gelden de volgende regels: 

• a. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning'; 

• b. het aantal bedrijfswoningen bedraagt maximaal 1; 

• c. bedrijfswoningen dienen in de naar de openbare weg toegekeerde 

bouwgrens te worden gebouwd, dan wel maximaal 10 m daarachter; 

• d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4 

m en 8 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer 

bedragen; 

• e. de dakhelling mag maximaal 60 graden bedragen; 

• f. de oppervlakte mag niet meer dan 225 m2 bedragen, dan wel de bestaande 

oppervlakte indien deze meer bedraagt; 

• g. de breedte van de voorgevel mag niet meer dan 15 meter bedragen, dan 

wel de bestaande breedte indien deze meer bedraagt; 

• h. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de achterste perceelsgrens 

moet minimaal 4 meter bedragen, dan wel de bestaande afstand indien deze 

minder is. 

3.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de woonfunctie van de bedrijfswoning gelden de volgende regels: 

• a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 1 

meter achter de voorgevellijn te worden gebouwd, met uitzondering van 

erkers, mits wordt voldaan aan de volgende regels: 

o 1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 

o 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, of maximaal 0,30 m vanaf de bovenkant 

verdiepingsvloer. 
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• b. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van de 

bedrijfswoning, mag niet meer bedragen dan 300 m² dan wel de bestaande 

oppervlakte indien deze meer bedraagt, met dien verstande dat de totale 

oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 

de oppervlakte van de bedrijfswoning; 

• c. een bijgebouw dient ondergeschikt te zijn aan de bedrijfswoning; 

• d. de afstand van bijgebouwen tot de bedrijfswoning mag niet meer bedragen 

dan 35 m, dan wel de bestaande afstand indien deze meer bedraagt; 

• e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m, 

dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen. 

3.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

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

regels: 

• a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m 

bedragen; 

• b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 4 m bedragen; 

• c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen; 

• d. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

situering van een paardenbak is toegestaan onder de voorwaarden dat: 

o 1. de paardenbak binnen het bestemmingsvlak wordt opgericht; 

o 2. de oppervlakte niet meer dan 1.200 m² bedraagt; 

o 3. de paardenbak achter de voorgevellijn is gesitueerd; 

o 4. de bouwhoogte van het hekwerk rondom de paardenbak niet meer 

dan 1,5 m bedraagt; 

o 5. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 4 m bedraagt; 

o 6. de paardenbak wordt gerealiseerd op een minimale afstand van 30 

m tot de woning van een derde. 

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 Afwijken van de bouwregels 

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



• a. 3.2.2 onder a en toestaan dat een bedrijfsgebouw gedeeltelijk buiten het 

bouwvlak wordt gebouwd, mits de gezamenlijke oppervlakte van de 

gebouwen niet meer bedraagt dan het maximaal toegestane 

bebouwingspercentage, zoals bedoeld in 3.2.2 onder b; 

• b. 3.2.2 onder d, voor een hogere goothoogte van bedrijfsgebouwen tot 8 

meter en/of een hogere bouwhoogte van bedrijfsgebouwen tot 12 meter; 

• c. 3.2.3 onder d, voor een hogere goothoogte van bedrijfswoningen tot 6 m 

en/of een hogere bouwhoogte van bedrijfswoningen tot 11 m. 

De onder a tot en met d genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend 

worden verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

• 2. de verkeersveiligheid; 

• 3. de sociale veiligheid; 

• 4. de milieusituatie; 

• 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.5 Specifieke gebruiksregels 

3.5.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken dan wel 

laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder 

geval wordt begrepen: 

• a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen, die geen 

verband houden met de bedrijfsvoering ter plekke; 

• b. afsplitsing van bestaande bedrijfswoningen; 

• c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve 

van seksinrichtingen en/of escortbedrijven; 

• d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve 

van bedrijfsactiviteiten ten behoeve van transport, distributie of industrie. 

3.5.2 Ontsluiting 

De ontsluiting van het perceel Langevliet 18 is uitsluitend toegestaan ter plaatse 

van de aanduiding 'ontsluiting'. 

3.5.3 Voorwaardelijke verplichting haag 

De voor bedrijf aangewezen gronden mogen niet worden gebruikt ten behoeve van 

de in de artikel 3.1 bedoelde functies, met dien verstande dat dit verbod niet geldt 

indien haagbeplanting als omschreven in artikel 3.1.onder d is aangelegd en in 

stand wordt gehouden. 
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3.6 Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 

in 3.1 onder a en tevens bedrijven toelaten die niet zijn genoemd in Bijlage 1 

Bedrijvenlijst of die volgens Bijlage 1 Bedrijvenlijst, van een hogere categorie zijn, 

voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan 

worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie, met dien verstande dat: 

• a. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

• b. vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan; 

• c. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan. 

De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

• 2. de verkeersveiligheid; 

• 3. de sociale veiligheid; 

• 4. de milieusituatie; 

• 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de 

bestemming 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden', 'Tuin', 'Verkeer' en/of 'Wonen', 

met dien verstande dat: 

• a. de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden bij een volledige beëindiging 

van de bedrijfsactiviteiten ter plekke; 

• b. monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden 

blijft; 

• c. de wijziging uitsluitend kan worden toegepast, mits er geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van: 

o 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

o 2. de verkeersveiligheid; 

o 3. de sociale veiligheid; 

o 4. de milieusituatie; 

o 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

Artikel 4 Waarde - archeologie 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - archeologie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
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a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden; 

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn 

toegewezen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Algemeen 

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of 

op deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 

• a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

bestaande oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 10.000 m² 

wordt uitgebreid; 

• b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de be-

staande oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 10.000 m² wordt 

uitgebreid, maar waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden 

dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

• c. bouwwerken met een oppervlakte van 10.000 m² of minder; 

• d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder 

het maaiveld; 

4.2.2 Uitzondering 

Het in 4.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond 

dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische 

waarden meer kunnen worden verwacht. 

4.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 

in 4.2.1, mits: 

• a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

• b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten 

niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

• c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen 

worden verstoord: 

o 1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, 

waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 

behouden en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 

o 2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 
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• d. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning 

als bedoeld in lid 4.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van 

archeologie gevraagd. 

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

werkzaamheden 

4.4.1 Verbod 

Het is verboden op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 

of werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en 

werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te 

doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 

• a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 

• b. het rooien of vellen van houtopstanden; 

• c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op 

een grotere diepte dan 0,50 meter; 

• d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

• e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en 

intensiveren van drainage; 

• f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m 

en met een oppervlakte van meer dan 10.000 m²; 

• g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m en met een 

oppervlakte van meer dan 10.000 m²; 

• h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur. 

4.4.2 Uitzondering 

De onder 4.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 

• a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 

beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 

• b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis 

van een reeds verleende omgevingsvergunning; 

• c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 

10.000 m² plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende 

werkzaamheden plaatsvinden groter dan 10.000 m² maar niet dieper dan 0,50 

m; 

• d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig 

zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen worden 

verwacht. 

4.4.3 Voorwaarden 
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De onder 4.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 

• a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

• b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

• c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond 

dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

onevenredig kunnen worden verstoord: 

o 1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, 

waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 

behouden en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 

o 2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

• d. Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 wordt 

verleend, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie 

gevraagd. 

4.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 

'Waarde - archeologie' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van 

archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter 

plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel indien op 

andere wijze kan worden aangetoond dat geen archeologische waarden meer 

aanwezig zijn. 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 

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

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

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 6 Algemene gebruiksregels 

6.1 Beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis 

Een woning en/of bedrijfswoning en de daarbij behorende aan-, en uitbouwen en 

bijgebouwen mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis, 

mits: 

• a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het 

bruto vloeroppervlak van de betreffende woningen en de daarbij behorende 

aan-, en uitbouwen en bijgebouwen; 

• b. het geen detailhandel of horeca betreft; 
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• c. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de 

bewoners van de woning; 

• d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van 

goederen ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf 

plaatsvindt; 

• e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting 

van de verkeers- en parkeerdruk optreedt; 

• f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter en/of agrarische 

karakter van de omgeving. 

6.2 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken 

dan wel laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder 

in ieder geval wordt begrepen: 

• a. het gebruik of laten gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige of 

afhankelijke woonruimte; 

• b. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie; 

• c. het gebruik of laten gebruiken van vaste kampeermiddelen, 

recreatiewoningen en zomerwoningen voor permanente bewoning; 

• d. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting; 

• e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van 

standplaatsen voor kampeermiddelen. 

6.3 Parkeren 

6.3.1 Parkeervoorzieningen 

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een 

bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op 

of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende 

parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende 

parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen 

in de "Nota Parkeernormen Schagen 2016", met inbegrip van eventuele wijzigingen 

van deze nota gedurende de planperiode. 

6.3.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in 6.3.1 is niet van toepassing indien: 

• a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op 

overwegende bezwaren stuit; of 

• b. op andere geschikte wijze de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie 

ter plaatse. 
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6.3.3 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken 

dan wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de 

parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van 

artikel 6.3.1 of 6.3.2 niet in stand wordt gelaten. 

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels 

7.1 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. 

De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

• 2. de verkeersveiligheid; 

• 3. de sociale veiligheid; 

• 4. de milieusituatie; 

• 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

Artikel 8 Overige regels 
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Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene 

maatregel van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) 

regeling, dan geldt deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, 

richtlijn of andere (wettelijke) regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het 

moment van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan. 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 9 Overgangsrecht 

9.1 Overgangsrecht bouwwerken 

• 1. 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, 

o a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

o b. na het 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. 

• 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 

bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

• 3. Het eerste lid 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. 

9.2 Overgangsrecht gebruik 

• 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

• 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 

het eerste lid, 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. 

• 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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. 

• 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was 

met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van dat plan. 



Artikel 10 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: "Regels van het bestemmingsplan 'Langevliet 

17-18 Callantsoog'' van de gemeente Schagen. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van XXX 

 

De raadsgriffier, Voorzitter 

 


