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 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 Plan: 

Het bestemmingsplan Sportlaan Schagen met 

planidentificatiecode NL.IMRO.0441.BPSportlaanSchgn-VA01 van de gemeente Schagen. 

1.2 Bestemmingsplan: 

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0441.BPSportlaanSchgn-VA01 met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen; 

1.3 Verbeelding: 

De analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke 

informatie; 

1.4 Aanduiding: 

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

planregels 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 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; 

1.7 Bebouwing: 

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

1.8 Bestaand: 

Bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan; 

1.9 Beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte: 

De totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aanhuis-verbonden beroep c.q. 

een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en 

administratieruimten en dergelijke; 

1.10 Beroeps- en bedrijfsuitoefening 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. het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt;b. de ruimtelijke 

uitwerking of uitstraling van die 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; 

1.11 Bestemmingsgrens: 

De grens van een bestemmingsvlak; 

1.12 Bestemmingsvlak: 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
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1.13 Bijbehorend bouwwerk: 

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk , met een 

dak;  

1.14 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; 

1.15 Bouwgrens: 

De grens van een bouwvlak; 

1.16 Bouwlaag: 

Het geheel van op gelijke vloerhoogte gelegen ruimte in een gebouw, een zolderverdieping of vliering 

wordt hieronder niet begrepen; 

1.17 Bouwperceel: 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten; 

1.18 Bouwperceelgrens: 

Een grens van een bouwperceel; 

1.19 Bouwvlak: 

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

gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn toegelaten; 

1.20 Bouwvlakgrens: 

De grens van een bouwvlak; 

1.21 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; 

1.22 Dak: 

Iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.23 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; 

1.24 Detailhandel: 

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het verkopen 

en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.25 Evenement: 

Een 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 
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verstaan die benodigd is voor het opbouwen en afbreken van de voor de activiteit benodigde 

voorzieningen; 

1.26 Garagebox-berging: 

Een ruimte bestemd voor de stalling van een auto of een ander voer- dan wel vaartuig en voor de niet-

bedrijfsmatige opslag van goederen; 

1.27 Gebouw: 

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

omsloten ruimte vormt; 

1.28 Gebruiksmogelijkheden: 

De mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming 

te gebruiken; 

1.29 Geluidsgevoelig object: 

Gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in 

de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 

1.30 Geluidzoneringsplichtige inrichting: 

Een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

1.31 Hogere grenswaarde: 

Een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in 

een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder c.q. het Besluit 

geluidhinder; 

1.32 Hoofdgebouw: 

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste 

bouwwerk valt aan te merken; 

1.33 Horeca: 

Het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het 

bedrijfsmatig verstrekken van logies, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met 

uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

1.34 Huishouden: 

De bewoning van een woning door een persoon danwel door meerdere personen in de vorm van een 

samenlevings verband, waarbij sprake is van continuiteit van samenstelling en onderlinge 

verbondenheid, niet zijnde kamerverhuur; 

1.35 Incidenteel evenement: 

Een eenmalig, niet periodiek terugkerend evenement; 

1.36 Kampeermiddel: 

Een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander 

voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan wel wordt of kan worden 

gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge een 

omgevingsvergunning is vereist; 

1.37 Kap: 

Een dakafdekking van een gebouw met een geheel of gedeeltelijk hellend dakvlak; 
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1.38 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;  

1.39 Niet-permanente bewoning: 

Bewoning van een verblijf voor recreatieve bewoning; 

1.40 Omgevingsvergunning: 

Vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van Wet algemene bepalingomgevingsrecht; 

1.41 Overkapping: 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten 

hoogste één wand; 

1.42 Pand: 

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-construc-tief zelfstandige eenheid die 

direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;  

1.43 Peil: 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;  

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, de hoogte van 
het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

1.44 Periodiek evenement: 

Een evenement dat in min of meer dezelfde vorm met een zekere regelmaat (bijvoorbeeld wekelijks, 

maandelijks of (half)jaarlijks) wordt gehouden; 

1.45 Permanente bewoning: 

Bewoning van een verblijf als hoofdverblijf. Dit in de vorm van het gebruik van een gebouw of ander 

onderkomen als woonruimte op een wijze, die ingevolge de bepalingen van de Wet basisregistratie 

personen, noopt to inschrijving van de bewoner(s) in het bevolkinsregister van de gemeente waarin 

dat gebouw is gelegen, hetzij, indien betrokkene op meer dan een adres woont, het gebruik van het 

gebouw of ander onderkomen als verblijf waar betrokkene naar redelijke verwachting gedurende een 

half jaar de meeste malen zal overnachten; 

1.46 Prostitutie: 

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 

vergoeding; 

1.47 Risicovolle-inrichtingen: 

Een inrichting, bij welke 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; 

1.48 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 wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, 

sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische 

massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 
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1.49 Straat- en bebouwingsbeeld: 

De waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate van 

samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding tussen 

bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding tussen de bebouwing 

onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar 

georiënteerd is; 

1.50 Tuin: 

Beplant deel van het erf; 

1.51 Verkeersveiligheid: 

De waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer die wordt bepaald door de mate van 

overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de (mogelijke) 

effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van verkeersdeelnemers;  

1.52 Voorbouwgrens: 

De naar de weg gekeerde bouwgrens, met dien verstande dat, indien een bouwvlak gericht is op 

meerdere wegen, de bouwgrens die door de ligging en/of de situatie ter plaatse als voorbouwgrens 

moet worden aangemerkt; 

1.53 Voorerfgebied: 

Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied; 

1.54 Voorgevel: 

De naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw die door zijn aard, 

functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt; 

1.55 Voorgevellijn: 

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

1.56 Vrij beroep: 

Een beroep in verband met iemands individuele, persoonlijke kwaliteiten, die in het algemeen op 

artistiek of academisch/HBO-niveau liggen; 

1.57 Webwinkel- en postorderbedrijf: 

De uitoefening van detailhandel, zonder de uitstalling ten verkoop, waarbij de goederen uitsluitend 

worden verkocht door middel van een schriftelijke en/of elektronische opdracht en die niet ter plaatse 

aan de koper ter hand wordt gesteld; 

1.58 Wgh-inrichting: 

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

geluidshinder kunnen veroorzaken; 

1.59 Woning: 

Een complex van ruimten in één gebouw, krachtens zijn indeling en inhoud geschikt en uitsluitend 

bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden; 

1.60 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; 
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1.61 Woonsituatie: 

De waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van om die 

woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de daglichttoetreding, 

het uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van hinder. 

1.62 Wonen: 

Het bewonen van een woning; 

1.63 Zelfstandige woonruimte/woning: 

Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegangsdeur die de bewoner van binnen en 

buiten op slot kan doen. In de woning moet een in ieder geval aanwezig zijn: eigen woon/slaapkamer, 

een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water, een aansluitpunt voor een kooktoestel en 

een toilet met waterspoeling;  

1.64 Zijerf: 

Het gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen. 

1.65 Zijgevel: 

De gevel aan de zijkant van een gebouw. Wanneer zijdelings tegen het gebouw andere gebouwen zijn 

geplaatst, zoals bij een rijtjeshuis, heeft het betreffende gebouw alleen een voor- en achtergevel; 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 De bouwhoogte van een bouwwerk: 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouwen 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 

liftopbouwen en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2 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; 

2.3 De dakhelling: 

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4 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; 

2.5 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; 

2.6 De afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens: 

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel. 

2.7 Toegelaten overschrijdingen: 

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, liftopbouwen en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 

mits de overschrijding van de bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 



10 

 

2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Verkeer 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer’aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a) wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden en het doorgaande 

verkeer; 

b) parkeervoorzieningen en fietsenstallingen; 

met de daarbij behorende: 

c) groenvoorzieningen; 

d) openbare nutsvoorzieningen; 

e) speelvoorzieningen, 

 en het daarbij behorende: 

f) water, 

 met dien verstande dat: 

in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals bermbeplanting, bruggen, 

voorzieningen voor voetgangers en fietsers, e.d. zijn begrepen; 

3.2 Bouwregels 

a) Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

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

• de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 10 m bedragen 

• de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 

3 m bedragen. 
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Artikel 4 Wonen 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maximaal 31 woningen, al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroepen of -
bedrijven;  

b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

met de daarbij behorende: 

c. groenvoorzieningen;  
d. speelvoorzieningen;  
e. openbare nutsvoorzieningen;  
f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, 

   

4.2 Bouwregels 

  

4.2.1 Hoofdgebouwen: 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;  
b. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van niet-aaneenge-bouwde hoofdgebouwen dient 

ten minste 2 m te bedragen, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is;  
c. de bouwhoogte  hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan de aangegeven 'maximum 

bouwhoogte'; 

4.2.2 Bijbehorende bouwwerken: 

Bijbehorende bouwwerken mogen niet worden gebouwd. 

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen. 
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Artikel 5 Leiding – Riool 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen 

bestemmingen, tevens bestemd voor rioolpersleiding. In geval van strijdigheid van regels gaan de 

regels van dit artikel vóór de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van 

toepassing zijn. 

5.2 Bouwregels 

a) In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mag op of in deze 

gronden niet worden gebouwd, anders dan voor deze bestemming. 

b) Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

c) Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 4 m. 

5.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a) het bepaalde in lid 5.2 sub a en lid 5.2 sub b en toestaan dat de in de andere bestemming 

genoemde gebouwen worden gebouwd, mits het belang dat met de leiding wordt gediend niet 

onevenredig wordt geschaad en mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende 

leidingbeheerder; 

b) het bepaalde in lid 5.2 sub a en lid 5.2 sub c en toestaan dat de in de andere bestemming 

genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits het belang van de 

leiding niet onevenredig wordt geschaad en mits vooraf advies wordt ingewonnen van de 

betreffende leidingbeheerder. 

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

werkzaamheden 

a) Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, uit te voeren: 

• het aanbrengen van hoogopgaand en/of diepwortelende beplanting, waaronder 

bijvoorbeeld rietbeplanting; 

• het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

• het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, 

kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk; 

• diepploegen; 

• het aanbrengen van gesloten verhardingen; 

• het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 

• het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande 

waterlopen; 
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• het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair; 

• het indrijven van voorwerpen in de bodem. 

b) De bij sub a bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken 

zijnde, en werkzaamheden die: 

• het normale onderhoud, gebruik en beheer van de leiding betreffen; 

• reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het inwerking treden van het plan; 

• mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning of 

aanlegvergunning; 

• worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de leiding(en); 

• mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet 

Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken. 

c) De bij sub a bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend als het belang van de 

leiding niet onevenredig wordt geschaad en nadat vooraf advies is ingewonnen bij de 

betreffende leidingbeheerder. 
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3 Algemene regels 

Artikel 6 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 7 Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;  
b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

seksinrichtingen;  
c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van risicovolle 

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

geluidzoneringsplichtige inrichtingen;  
e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-permanente bewoning.  
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;  

• het straat- en bebouwingsbeeld;  

• de sociale veiligheid;  

• de verkeersveiligheid;  

• de woonsituatie, 

worden afgeweken van: 

a. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages;  

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 
intensiteit daartoe aanleiding geeft;  

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;  

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve 
van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van 
kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt;  
2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 15 m bedraagt. 
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Artikel 9 Van toepassing verklaren: 

Op dit bestemmingsplan zijn de bestemmingsplannen Chw bestemmingsplan paraplu-omgevingsplan, 

1e tranche- met identificatienummer NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-VA01 en Parkeren met 

identificatienummer NL.IMRO.0441.Facetplanparkeren-VA02 onverkort van toepassing. 
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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 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan 

b. Het bevoegd gezag kan 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 in sub 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 onder 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 onder a, na 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.  

d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op 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 Sportlaan. Aldus vastgesteld in 

de raadsvergadering 

    

De  burgemeester,         de gemeentesecretaris 

      

………………                 ……………… 

 


