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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 

Artikel 1 Begrippen 

 

In deze regels wordt verstaan onder: 
  
1. plan: 
het bestemmingsplan Voorpolderweg 13 Dirkshorn van de gemeente Schagen; 
 
2. het bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand  
NL.IMRO.0441.BPDHVoorpolderwg13-on01 met de bijbehorende regels en bijlagen; 
  
3. verbeelding: 
de verbeelding bestaande uit het blad, met het nummer  
NL.IMRO.0441 BPDHVoorpolderwg13-on01, van het bestemmingsplan Voorpolderweg 13 
Dirkshorn met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan 
begrepen gronden zijn aangegeven; 
 
Alle verdere algemene begrippen zijn opgenomen in bijlage 1. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
  

a. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens: 

tussen de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op het 
bouwperceel voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst is; 

b. de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 
antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

c. de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

d. 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; 

e. 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;  

f. 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 Wonen - 3 

 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Wonen-3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor: 

1. een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis (bijlage 2); 
2. mantelzorg; 

b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woonhuizen; 
 
met de daarbij behorende: 
 

c. tuinen en erven; 
d. groenvoorzieningen; 
e. openbare nutsvoorzieningen; 
f. verkeer- en verblijfsvoorzieningen; 
g. water; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
c. de afstand van niet aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse 

perceelgrens zal ten minste 3,00 bedragen, dan wel de bestaande afstand indien 
deze minder is; 

d. het aantal woningen zal niet meer bedragen dan het in de aanduiding "maximum 
aantal wooneenheden" aangegeven aantal; 

e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen, 

dan wel de bestaande dakhelling indien deze meer respectievelijk minder is. 

3.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de 
volgende regels: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen zal niet meer 
bedragen dan: 
1. 60 m², bij bouwpercelen tot en met een oppervlakte van 500 m², dan wel de 

bestaande oppervlakte indien deze meer is; 
2. 100 m², bij bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 500 m², dan wel de 

bestaande oppervlakte indien deze meer is; 
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met dien verstande dat: 

• ten hoogste 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd, dan wel de bestaande 
oppervlakte indien deze meer is, met dien verstande dat de oppervlakte van het 
bouwvlak niet in dit percentage is begrepen; 

• de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen niet meer dan 100% 
van de oppervlakte van het hoofdgebouw mag bedragen, dan wel de bestaande 
oppervlakte indien deze meer is; 

b. de goothoogte van aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen, dan wel ten hoogste de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer 
van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waar aan wordt gebouwd, indien 
deze meer is; 

c. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen; 
e. de bouwhoogte van overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

3.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, 
met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar 
de weg gekeerde gevel van het woonhuis ten hoogste 1,00 m mag bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 
5,00 m bedragen. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel, tenzij het 

detailhandel bij een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis betreft, in welk geval 
detailhandel is toegestaan die als nevenactiviteit beperkt blijft tot de verkoop van 
producten die een directe relatie hebben met het beroep of de bedrijfsactiviteit of 
producten die binnen het beroep of de bedrijfsactiviteit vervaardigd worden; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecabedrijf; 
d. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning, met uitzondering ter 

plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" in welk geval een 
woonhuis mag worden gebruikt voor het in de aanduiding aangegeven aantal; 

e. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met de 
daarbij behorende bouwwerken met uitzondering van paardenbakken gelegen ter 
plaatse van een agrarisch bouwvlak. 

3.4 Afwijken van de gebruiksregels 

3.4.1. Mantelzorg 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van: 
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a. het bepaalde in lid 3.3 sub a. in die zin dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt 
ten behoeve van mantelzorg, mits: 

1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie 
van een bevoegde arts dan wel instelling beschikt; 

2. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast; 
3. het parkeren op eigen erf plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de 

parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg 
niet onevenredig toeneemt; 

4. binnen 3 maanden na beëindiging van de mantelzorg de voorzieningen worden 
verwijderd. 

3.4.2. Woningsplitsing en vorming van onzelfstandige woonruimte met, of zonder, 

bouwkundige aanpassing 

 
a. het veranderen, vervangen of vergroten van een woning mag niet leiden tot: 

1. de vorming van een extra woning; 
2. de vorming van een extra onzelfstandige woonruimte. 

b. burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel in lid a, onder 1 en  
woningsplitsing toestaan, mits; 

1. het splitsen van een woning dient gerealiseerd te worden binnen de 
bestaande bebouwing; 

2. se woningen, nadat splitsing heeft plaatsgevonden, hebben elk 
een gebruiksoppervlakte van ten minste 35m2; 

3. de afwijking zoals bedoeld in dit artikel 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 
het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van 
eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode; 

4. de woning die gerealiseerd wordt ten gevolge van de splitsing moet passen 
binnen het regionale woningbouwprogramma; 

5. het bepaalde in het plan en toestaan van splitsen van woningen mag 
enkel plaatsvinden mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

• het straat- en bebouwingsbeeld; 

• de sociale veiligheid; 

• de verkeersveiligheid; 

• de woonsituatie: 
c. burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel in lid a,  onder 2 en een  

extra onzelfstandige woonruimte toestaan in een door de eigenaar bewoonde 
woning, mits; 

1. de toegevoegde onzelfstandige woonruimte dient gerealiseerd te worden 
binnen de bestaande bebouwing; 

2. de toegevoegde onzelfstandige ruimte een gebruiksoppervlakte van ten 
minste 12m2 heeft; 

3. de afwijking zoals bedoeld in dit artikel wordt slechts verleend indien in op of 
onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het 
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bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er 
sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van 
het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van 
eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode; 

4. de woning die gerealiseerd wordt ten gevolge van de splitsing moet passen 
binnen het regionale woningbouwprogramma; 

5. het bepaalde in het plan en toestaan toevoegen van onzelfstandige ruimten 
mag enkel plaatsvinden mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

• het straat- en bebouwingsbeeld; 

• de sociale veiligheid; 

• de verkeersveiligheid; 

• de woonsituatie: 
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Artikel 4 Waarde – Archeologie 4 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

 
De voor ‘Waarde – Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

• het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische 
waarden. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Omgevingsvergunning voor bouwen 

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2500 m² en dieper dan 0,50 m onder het 
maaiveld, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door 
de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin: 

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 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

Indien uit het in lid 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden 
verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan 
de omgevingsvergunning voor het bouwen: 

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 bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

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

werkzaamheden 

4.3.1 Vergunningplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en), een 
omgevingsvergunning vereist: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. de aanleg van verhardingen; 
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; 
g. het verrichten van graafwerkzaamheden; 
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h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur. 

4.3.2 Uitzondering 

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 het van kracht worden van dit plan; 
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden 

uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie; 
d. niet dieper gaan dan 0,50 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan 

2500 m² beslaan. 

4.3.3 Voorwaarden 

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 Onderzoeksplicht 

Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat door de aanvrager een rapport is 
overgelegd waarin: 

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 Beoordelingscriteria 

Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling 
van het rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige. 

4.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning 

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, 
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden 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 bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

4.4 Wijzigingsbevoegdheid 

 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming “Waarde - 
Archeologie 4” 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. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPDHN2011-OH01/r_NL.IMRO.0441.BPDHN2011-OH01_2.20.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPDHN2011-OH01/r_NL.IMRO.0441.BPDHN2011-OH01_2.20.html
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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. 
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Artikel 6 Algemene bouwregels 
 

6.1 Bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken 

 
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende 
daken, alsmede erkers, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen buiten beschouwing 
gelaten, mits: 
• de bouw- dan wel bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden. 

6.2 Maximale bouwhoogte van gebouwen 

 
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen, 
worden plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, 
buiten beschouwing gelaten, mits: 

• de oppervlakte per plaatselijke verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt;  

• de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten hoogste 50% van het dakvlak  
bedraagt;  

• de verhoging leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale  
(bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt. 

6.3 Bestaande maten 

 

Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd 
kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 
bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de 
maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:  

a. bestaande maten, die meer bedragen dan in de bouwregels is voorgeschreven, 
mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;  

b. bestaande maten, die minder bedragen dan in de bouwregels is voorgeschreven, 
mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.  

6.4 Kelders 

 
Onder woningen en daarbij behorende aan- en uitbouwen mogen kelders worden gebouwd, 
met dien verstande, dat:  

a. de kelder loodrecht onder de woning en/of daarbij behorende aan- en uitbouwen 
wordt gebouwd;  

b. de maximale diepte van de kelder, gemeten vanaf de onderkant van de begane 
grond, 4 meter bedraagt.  
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels  

 

7.1 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; 
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.  

7.2 Strijdig gebruik 

 
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruiken of laten gebruiken als staan- of ligplaats voor onderkomens; 
b. het gebruiken of laten gebruiken als sport- of wedstrijdterreinen, parkeerterreinen, 

kampeer- of caravanterreinen, woonwagen- of andere kampen, dagcampings en lig- 
of speelweiden, met uitzondering van - voor zover toegestaan - een kleinschalige 
camping; 

c. 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; 

d. het gebruiken of laten gebruiken als opslagplaats, dan wel stort- of bergplaats van al 
dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, behoudens indien en voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte beheer van 
de gronden;  

e. de opslag van bagger en grondspecie behoudens indien en voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de wettelijke onderhoudsplicht van naastgelegen 
waterpartijen; 

f. het gebruiken of laten gebruiken als volkstuin voorzover gronden niet zijn voorzien 
van de aanduiding “volkstuin”; 

g. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonschepen; 
h. het gebruiken of laten gebruiken van gronden, bouwwerken en woonschepen ten 

behoeve van een seksinrichting; 
i. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

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

geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 
k. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie; 
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l. het gebruiken of laten gebruiken van vaste kampeermiddelen, recreatiewoningen en 
zomerwoningen voor permanente bewoning;  

m. het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke 
woonruimte. 
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels  

 

8.1 Ondergeschikte afwijkingen 

 

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels kan worden afgeweken, 
kunnen burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning afwijken van de 
desbetreffende regels van het plan voor: 

a. de op de verbeelding aangeduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en 
percentages (met uitzondering van de oppervlakte van gebouwen, bebouwing en 
bestemmingsvlakken) tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en 
percentages; 

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

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een 
hoogte van ten hoogste 15 m; 

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten ten behoeve van 
telecommunicatiedoeleinden worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste 40 
m; 

e. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van een betere ontsluiting van 
agrarische gronden en ten behoeve van fietsen wandelpaden; 

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

g. het bepaalde in het plan en toestaan dat gebouwen ten behoeve van 
nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, telecommunicatie, sanitaire voorzieningen, 
kunstwerken en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen 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. De onder a tot en met g genoemde omgevingsvergunningen 
kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van: 

i. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
ii. het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

iii. de milieusituatie; 
iv. de verkeersveiligheid; 
v. de archeologische en aardkundige waarden.  
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Artikel 9 Algemene wijzigingsregels 

 

9.1 Inleiding 

 
De in dit artikel genoemde wijzigingen kunnen uitsluitend worden toegestaan als er geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

• het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

• de milieusituatie; 

• het uitzicht van woningen; 

• de verkeersveiligheid.  
 

9.2 Archeologie 

9.2.1  

Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat aan de 
gronden in het plan de bestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2' of 
‘'Waarde - Archeologie 4' wordt ontnomen, indien op basis van archeologisch onderzoek is 
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.  

9.2.2  

Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat aan de 
gronden in het plan de bestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2' of 
‘'Waarde - Archeologie 4' wordt toegevoegd, indien op basis van archeologisch onderzoek is 
aangetoond dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn.  

9.3 Kadeconstructiewerkzaamheden 

 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen 
voor wat betreft de grens van de bestemming “Water - Waterkering” en de grens van de 
aangrenzende bestemmingen, alsmede het uitbreiden van de bestemming “Water - 
Waterkering”, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met het uitvoeren van 
kadeconstructiewerkzaamheden.  

9.4 Nutsvoorzieningen 

 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen 
voor wat betreft het bouwen van nutsvoorzieningen en de bestemming wijzigen in de 
bestemming “Bedrijf - Nutsvoorziening”, waarbij de bij deze bestemming behorende regels 
van het moederplan van toepassing zijn.  

9.5 Relatie met andere regelgeving 

 
Burgemeester en wethouders kunnen bestemmingsregels wijzigen in die zin dat de in het 
bestemmingsplan opgenomen verwijzingen naar wetten, verordeningen, circulaires, 
publicaties, instanties en dergelijke worden geactualiseerd; de wijziging wordt uitsluitend 
toegepast indien het handhaven van de in de regels opgenomen redactie tot 
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onduidelijkheden en/of onjuistheden leidt; een eventueel bij de actualisering op te nemen 
verwijzing naar de aangepaste wetten, verordeningen, circulaires, publicaties en instanties 
wordt alleen opgenomen indien deze aanpassingen geen inhoudelijke beleidswijzigingen 
betreffen.  
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Hoofdstuk 4 Overgang- 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 lid a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het lid 
a met maximaal 10%. 

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

10.2 Overgangsrecht gebruik  

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

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet. 

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

c. Indien het gebruik, bedoeld in lid a, 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. 

d. Lid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan. 
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Artikel 11 Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als: 

“Regels van het bestemmingsplan Voorpolderweg 13 Dirkshorn“  

 


