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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan Kustzone Petten 2020 met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPBGZKustZoPet2020-ON01 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen;

1.3  verbeelding:

de verbeelding bestaande uit het blad, met het nummer 

NL.IMRO.0441.BPBGZKustZoPet2020-ON01, van het bestemmingsplan 'Kustzone Petten 2020'  

met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen 

gronden zijn aangegeven;

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 verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een 

aanduidingsgrens;

1.7  archeologie

de bestudering van de menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van 

materiële cultuur, de omgeving en van dierlijke resten;

1.8  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;

1.9  acheologisch onderzoek

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.10  archeologisch rapport

een in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep 

gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan 

worden getrokken over de aanwezigheid van archeologische waarden;
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1.11  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;

1.12  bebouwing

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

1.13  bebouwingspercentage

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein, 

bouw- dan wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.14  bedrijfsmatige exploitatie

Onder bedrijfsmatige exploitatie wordt verstaan het via een bedrijf, stichting of andere 

rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie dat in de recreatieverblijven/ 

strandhuisjes daadwerkelijk recreatief verblijf plaatsvindt;

1.15  beeldend kunstwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of onderdelen van bouwwerken die worden 

aangemerkt als uitingen van één der beeldende kunsten;

1.16  bestaand(e) gebruik en/of bebouwing

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); 

1.17  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.18  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.19  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;

1.20  botenhuis

een op zichzelf staand gebouw, dat dient voor de stalling van boten;

1.21  bouwen

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

vergroten van een bouwwerk; 

1.22  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
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1.23  bouwvlak

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

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.24  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;

1.25  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, een 

sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening;

1.26  dagrecreatie

elke recreatieve activiteit buitenshuis zoals sport, spel en natuurbeleving, die plaatsvindt 

binnen een tijdsbestek van een dag en waarbij geen sprake is van nachtverblijf;

1.27  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;

1.28  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 verstaan die benodigd is voor het opbouwen en afbreken van de 

voor de activiteit benodigde voorzieningen;

1.29  feitelijk strand

de zone tussen de duinvoet en de gemiddelde hoogwaterlijn;

1.30  gebouw

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

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.31  hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende 

of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel 

aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.32  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;
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1.33  horecabedrijf

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 

verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een 

vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

1.34  jaarrond bebouwing

bebouwing op het strand die het gehele jaar op het strand mag staan en als zodanig 

gebruikt mag worden;

1.35  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 of opgericht dan wel 

wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor 

een omgevingsvergunning is vereist;

1.36  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, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste 

van deze voorzieningen;

1.37  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;

1.38  natuurvriendelijke lichtmasten

verlichting waarbij de kleurstelling en/of hoogte en/of schijnrichting zodanig is uitgevoerd 

dat deze geen wezenlijk negatieve invloed heeft op de aanwezigheid en het gedrag van 

(nacht)dieren;

1.39  onveilig gebied

terreinen zoals bedoeld in artikel 2.6.2, tweede lid, van het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening juncto bijlage 2 van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening;

1.40  peil

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

grenst: de hoogte van 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 bij voltooiing van 

de bouw;

3. voor een zich op het strand bevindend gebouw: de bovenkant van de begane 

grondvloer van het gebouw;

4. voor een zich op het strand bevindend bouwwerk, geen gebouw zijnde: de voet van 

het betreffende bouwwerk; 

5. indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil;
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1.41  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 tot inschrijving van de bewoner(s) in het 

bevolkingsregister van de gemeente waarin dat gebouw is gelegen, hetzij, indien 

betrokkene op meer dan een adres woont, het gebruik v an het gebouw of ander 

onderkomen als verblijf waar betrokkene naar redelijke verwachting gedurende een half 

jaar de meeste malen zal overnachten.

1.42  prostitutie

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

tegen vergoeding;

1.43  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;

1.44  seizoensgebonden bebouwing

bebouwing die uitsluitend in het zomerseizoen (15 maart tot en met 15 oktober) op het 

strand mag staan en als zodanig gebruikt mag worden;

1.45  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;

1.46  sport/strandpaviljoen

een gebouw met een combinatie van een strandpaviljoen en een sportpaviljoen, waarbij 

het sportpaviljoen ten dienste staat van aan het strand gerelateerde sportactiviteiten;

1.47  staat van horecatypen

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

als Bijlage 1 Staat van horecatypen;

1.48  strandcabine

seizoensgebonden gebouw op het strand dat wordt gebruikt voor het omkleden in 

zwemkleding, voor dagrecreatie, of voor tijdelijke opslag van strand- en zwemspullen;

1.49  strandhuisje

seizoensgebonden recreatiewoning op het strand dat periodiek dient als verblijf voor 

recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben;
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1.50  strandpaviljoen

een horecabedrijf gericht op het verstrekken van voedsel en / of drank ten behoeve van de 

dagrecreatie op het strand met veelal als ondergeschikte nevenactiviteit de verhuur van 

strandstoelen, parasols en windschermen en detailhandel in strandartikelen;

1.51  voorgevellijn

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan.
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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 breedte van gebouwen

de breedte van gebouwen wordt bepaald door het meten van de afstand in meters tussen 

de buitenwerkse eindgevelvlakken (indien geen sprake is van een rechthoekig gebouw: de 

gemiddelde breedte van het gebouw).

2.3  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;

2.4  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;

2.5  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;

2.6  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;

2.7   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.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (hoog)opgaande afschermende beplanting;

b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

c. het behoud, de bescherming en/of het herstel van de natuurwetenschappelijke en/of 

landschappelijke waarde, waaronder mede begrepen de aanleg van zand/duinen ter 

hoogte van de nieuwe hoofdopgangen naar het strand;

d. plantsoenen.

3.2  Bouwregels

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

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3,5 

m bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van een adequate 

landschappelijke inpassing.

3.4  Specifieke gebruiksregels

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 als uitstallings-, opslag-, stand-, of 

ligplaats voor kampeermiddelen;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al 

dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten behoudens voor zover dit 

noodzakelijk is in verband met het beheer van de gronden;

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als parkeerplaats van motorvoertuigen. 
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Artikel 4  Maatschappelijk

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen;

b. ten dienste van en aan de maatschappelijke functie ondergeschikte 

horecavoorzieningen uit de categorie 1 en 2 zoals genoemd in de bij de regels 

behorende Staat van horecatypen;

met de daarbij behorende:

c. gebouwen;

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e. terrassen, erven en terreinen;

f. groenvoorzieningen;

g. openbare nutsvoorzieningen;

h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

i. waterlopen en -partijen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw en het maximale bebouwingspercentage 

mag niet meer dan de aangegeven hoogten en het aangegeven percentage ter 

plaatse van de aanduiding "maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum 

bebouwingspercentage (%)" bedragen, dan wel de bestaande hoogten en het 

bestaande percentage indien deze meer zijn;

c. de dakhelling mag maximaal 60° bedragen, dan wel de bestaande dakhelling indien 

deze meer bedraagt.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn mag maximaal 1 

m bedragen;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn mag maximaal 

2 m bedragen;

c. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;

d. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.1 

onder b voor een hogere goothoogte van gebouwen tot 8 meter en/of een hogere 

bouwhoogte van gebouwen tot 12 meter. 

4.4  Specifieke gebruiksregels

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 gebouwen ten dienste van de woonfunctie;
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b. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 5  Natuur

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud en herstel van de daar voorkomende of daaraan eigen natuurlijke en 

landschappelijke waarden;

b. groenvoorzieningen; 

c. bermen en beplanting;

d. wegen, voet- en fietspaden;

e. waterlopen en waterpartijen;

en tevens voor:

f. een botenhuis, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

botenhuis';

met daaraan ondergeschikt:

g. recreatief medegebruik, uitsluitend in de vorm van picknickvoorzieningen, visplaatsen en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen kleinschalige voorzieningen;

h. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

met de daarbij behorende;

i. gebouwen;

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

k. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. per bestemmingsvlak mogen gebouwtjes ten behoeve van beheer en onderhoud en 

natuurobservatie en -educatie worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

1. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;

2. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 45 m2 voor gebouwtjes voor beheer 

en onderhoud en niet meer dan 15 m2 voor gebouwtjes voor natuurobservatie- en 

educatie;

3. de dakhelling mag maximaal 60° bedragen, dan wel de bestaande dakhelling 

indien deze meer bedraagt.

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - botenhuis', is een 

botenhuis toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

1. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;

2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;

3. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn mag maximaal 1 

m bedragen;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn mag maximaal 

2 m bedragen;

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen.
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5.3  Specifieke gebruiksregels

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. plaatsen of laten plaatsen van onderkomens; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als recreatief nachtverblijf;

c. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

d. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als volkstuin;

e. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden voor de opslag van 

meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen;

f. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als motorcrossterrein;

g. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

h. het uitvoeren of laten uitvoeren van exploratie- en exploitatieboringen en het doen van 

seismologisch onderzoek.

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

5.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, voor zover 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren: 

a. aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van oppervlakteverhardingen, voor zover deze groter zijn dan 100 m²;

b. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;

c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

d. het vergraven en/of dempen van sloten en andere watergangen, het door afwateren, 

ontwateren of afdammen wijzigen van de grondwaterstand;

e. het vellen, rooien of verwijderen van houtgewassen;

f. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning van 

delfstoffen, water en andere bodemschatten;

g. het aanbrengen van bodemdrainage;

h. het aanbrengen van voorzieningen voor recreatief medegebruik.

5.4.2  Uitzondering

Het onder sub 5.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;

b. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning.

5.4.3  Voorwaarden

De in sub 5.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien uit een 

natuurtoets is gebleken dat de natuur- en landschappelijke waarden die dit 

bestemmingsplan beoogt te beschermen, niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 6  Natuur - Duin

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur - Duin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud en herstel van de daar voorkomende of daaraan eigen natuurlijke en 

landschappelijke waarden;

b. waterkering;

en tevens voor:

c. nutsvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';

met daaraan ondergeschikt:

d. recreatief medegebruik, uitsluitend in de vorm van picknickvoorzieningen, en naar  de 

aard daarmee gelijk te stellen kleinschalige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

e. wegen, voet- en fietspaden ter ontsluiting van het gebied;

f. gebouwen;

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van het beheer van de duinen,   

daaronder begrepen uitkijktorens, alsmede fietsenstallingen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, behoudens bestaande 

gebouwen en gebouwen ten behoeve van openbaar nut. Voor het bouwen van 

gebouwen ten behoeve van openbaar nut gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aanduidingsvlak 'nutsvoorziening' worden 

gebouwd;

b. het aanduidingsvlak mag voor 100% worden bebouwd;

c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 m bedragen, dan wel de 

bestaande bouwhoogte indien deze meer is.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van een uitkijktoren mag niet meer dan 15 meter bedragen;

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

maximaal 3,5 m bedragen. 

6.3  Specifieke gebruiksregels

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 plaatsen of laten plaatsen van onderkomens;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

c. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

d. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als volkstuin;

e. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden voor de opslag van 

meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen;
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f. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als motorcrossterrein.

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

6.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in 6.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, voor zover 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren: 

a. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

b. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;

c. het vervangen van bestaande ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur;

d. het vergraven en/of dempen van sloten en andere watergangen, het door afwateren, 

ontwateren of afdammen wijzigen van de grondwaterstand;

e. het vellen, rooien of verwijderen van houtgewassen;

f. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning van 

delfstoffen, water en andere bodemschatten;

g. het aanbrengen van bodemdrainage.

6.4.2  Uitzondering

Het onder sub 6.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;

b. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning.

6.4.3  Voorwaarden

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 6.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 

de natuur- en landschappelijke waarden zoals genoemd in artikel 6.1 onder a niet 

onevenredig worden of kunnen worden aangetast.
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Artikel 7  Recreatie

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. dagrecreatie;

b. strand;

c. strandrecreatie;

d. speelvoorzieningen;

en tevens voor:

e. een jaarrond of seizoensgebonden strandpaviljoen;

f. seizoensgebonden strandcabines;

g. verblijfsrecreatie in de vorm van seizoensgebonden strandhuisjes;

h. een jaarrond of seizoensgebonden sport/strandpaviljoen;

i. een beeldend kunstwerk bestaande uit verticale palen ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - petten-palendorp';

j. jaarrond en seizoensgebonden hulpposten ten behoeve van de reddingsbrigade en/of 

overige hulpdiensten;

k. evenementen.

met de daarbij behorende:

l. gebouwen;

m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

n. groenvoorzieningen;

o. openbare nutsvoorzieningen;

p. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

q. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

r. waterlopen en -partijen.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Strandpaviljoens

Voor het bouwen van strandpaviljoens gelden de volgende regels:

a. strandpaviljoens mogen uitsluitend ter plaatse van het feitelijk strand worden gebouwd, 

en met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie 

- natuurstrand' geen strandpaviljoens zijn toegestaan en ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van recreatie - seizoenstrand' uitsluitend een seizoensgebonden 

strandpaviljoen is toegestaan;

b. strandpaviljoens zijn uitsluitend binnen een afstand van maximaal 15 m uit een 

strandopgang toegestaan;

c. strandpaviljoens zijn op ten minste 10 meter uit de duinvoet gelegen en op ten minste 10 

meter van de gemiddelde hoogwaterlijn;

d. het aantal strandpaviljoens mag niet meer bedragen dan 2;

e. de oppervlakte van een strandpaviljoen, inclusief terras, mag niet meer dan 1.000 m² 

bedragen;

f. de bouwhoogte mag niet meer dan 8 m bedragen;

g. de afstand tussen een strandpaviljoen en een jaarrond hulppost ten behoeve van de 

reddingsbrigade en/of overige hulpdiensten mag niet minder dan 150 m bedragen;

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van terrassen (toegangen naar 

terrassen in de vorm van trapjes en terrasafscheidingen uitgezonderd) mogen niet lager 

en niet hoger worden gebouwd dan de begane grondvloer van het strandpaviljoen.
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7.2.2  Strandhuisjes

Voor het bouwen van strandhuisjes gelden de volgende regels:

a. strandhuisjes mogen uitsluitend ter plaatse van het feitelijk strand worden gebouwd en 

met dien verstande dat strandhuisjes niet zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van recreatie - natuurstrand';

b. het aantal strandhuisjes mag niet meer bedragen dan 80; 

c. de strandhuisjes dienen in twee clusters te worden opgericht, waarbij een cluster 

minimaal 30 strandhuisjes omvat en maximaal 50.

d. de oppervlakte van een strandhuisje mag niet meer dan 45 m² bedragen;

e. de bouwhoogte mag niet meer dan 5 m bedragen;

f. de afstand tussen strandhuisjes onderling mag niet minder dan 5 m en niet meer dan 8 m 

bedragen en niet minder dan de breedte van het betreffende strandhuisje;

g. strandhuisjes zijn op ten minste 10 meter uit de duinvoet gelegen en op ten minste 10 

meter van de gemiddelde hoogwaterlijn .

7.2.3  Strandcabines

Voor het bouwen van strandcabines gelden de volgende regels:

a. strandcabines mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - strandcabines' worden gebouwd;

b. de oppervlakte van een strandcabine bedraagt ten hoogste 4 m2;

c. de bouwhoogte van een strandcabine bedraagt niet meer dan 2,5 m.

7.2.4  Reddingsbrigade en andere hulpdiensten

Voor het bouwen ten behoeve van de reddingsbrigade en andere hulpdiensten gelden de 

volgende regels:

a. een gebouw ten behoeve van de reddingsbrigade en andere hulpdiensten is niet 

toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

natuurstrand'; 

b. de oppervlakte mag per post niet meer bedragen dan 200 m2; 

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

d. de afstand tussen jaarrond hulpposten ten behoeve van de reddingsbrigade en/of 

overige hulpdiensten onderling en tussen deze bebouwing en een strandpaviljoen of een 

sport/strandpaviljoen mag niet minder dan 150 m bedragen.

7.2.5  Sport/strandpaviljoen

Voor het bouwen van een sport/strandpaviljoen gelden de volgende regels:

a. het sport/strandpaviljoen mag uitsluitend ter plaatse van het feitelijk strand worden 

gebouwd en met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van recreatie - natuurstrand' geen sport/strandpaviljoen is toegestaan en ter plaatse van 

de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - seizoenstrand' uitsluitend een 

seizoensgebonden sport/strandpaviljoen is toegestaan;

b. het sport/strandpaviljoen is uitsluitend binnen een afstand van maximaal 15 m uit een 

strandopgang toegestaan;

c. het sport/strandpaviljoen is bij plaatsing op ten minste 10 meter uit de duinvoet gelegen 

en op ten minste 10 meter van de gemiddelde hoogwaterlijn; 

d. het aantal sport/strandpaviljoens mag niet meer bedragen dan 1;

e. maximaal 50% van het sport/strandpaviljoen (inclusief terras) mag worden gebruikt als 

sportpaviljoen;

f. de oppervlakte van het sport/strandpaviljoen inclusief terras, mag niet meer dan 1.000 

m² bedragen;

g. de bouwhoogte mag niet meer dan 8 m bedragen;

h. de afstand tussen een sport/strandpaviljoen en een jaarrond hulppost ten behoeve van 
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de reddingsbrigade en/of overige hulpdiensten mag niet minder dan 150 m bedragen.

7.2.6  Speelvoorzieningen

Voor het bouwen van speelvoorzieningen gelden de volgende regels:

a. de oppervlakte van een speelvoorziening mag niet meer dan 25 m2 bedragen.

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 7 m bedragen.

c. de speelvoorziening is gelegen binnen een afstand van 5 meter van een cluster 

strandhuisjes.

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuurstrand' mogen 

geen speelvoorzieningen worden gebouwd

7.2.7  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 m bedragen; de lichtmasten 

dienen natuurvriendelijk te worden uitgevoerd;

b. de hoogte van terrasafscheidingen behorende bij een strandpaviljoen of een 

sport/strandpaviljoen mag niet meer dan 2 m bedragen; 

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

d. bij een strandpaviljoen en/of een sport/strandpaviljoen mag een vlonder worden 

gebouwd, met dien verstande dat de vlonder een maximale hoogte heeft van 0,70 m 

gemeten vanaf het maaiveld; 

e. de breedte van de vlonder als bedoeld onder d, bedraagt minimaal 1,5 m en maximaal 

2 m;

f. bij een strandpaviljoen en/of een sport/strandpaviljoen mag een trap/hellingbaan 

worden gebouwd met een hoogte van maximaal 2 m, gemeten vanaf het maaiveld;

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - 

petten-palendorp' is een kunstwerk in de vorm van verticale palen toegestaan 

overeenkomstig de maximaal bestaande maten.

7.3  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.

7.4  Afwijken van de bouwregels

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

a. 7.2.3 onder b en toestaan dat de oppervlakte van een strandcabine ten hoogste 8 m² 

bedraagt;

b. 7.2.1 onder h, 7.2.4 onder d en 7.2.5 onder j voor een kleinere afstand ten opzichte van 

een jaarrond hulppost van de reddingsbrigade en/of overige hulpdiensten, nadat ter 

zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijke waterbeheerder .

7.5  Specifieke gebruiksregels

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 en bouwwerken als vergaderzaal- en 

feestzaalaccommodaties, met uitzondering van een strandpaviljoen en een 
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sport/strandpaviljoen voor wat betreft het gedeelte dat in gebruik is als strandpaviljoen, 

daar is het bieden van een vergaderruimte- en feestzaal toegestaan met uitzondering 

van een discotheek of seksinrichting of daarmee gelijk te stellen vormen van horeca;

b. nachtverblijf, met uitzondering van:

1. nachtverblijf in paviljoens en reddingsposten ter beveiliging ervan;

2. nachtverblijf in strandhuisjes;

c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens na zonsondergang en voor 

zonsopgang;

d. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden anders dan door middel van een 

bedrijfsmatige exploitatie;

e. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van sport - sport/strandpaviljoen' voor horeca-activiteiten, voor zover 

het het gedeelte betreft dat in gebruik is als sportpaviljoen.
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Artikel 8  Verkeer

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, parkeerplaatsen, voet- en fietspaden en geluidswerende voorzieningen;

b. civieltechnische kunstwerken;

c. parkeer- en picknickplaatsen;

d. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

met de daarbij behorende:

e. bermen en bermsloten; 

f. groenvoorzieningen;

g. voorzieningen voor voetgangers en fietsers. 

De bestemming voorziet niet in een toename van het aantal rijstroken.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. het bouwen van gebouwen is uitsluitend toegestaan ten behoeve van de 

verkeersbestemming;

b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;

c. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 10 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte van lichtmasten niet meer 

bedragen dan 6 m voor zover deze bestemming grenst aan de bestemming 'Groen', 

'Natuur', 'Natuur - Duin' en/of 'Recreatie'; de lichtmasten dienen tevens natuurvriendelijk 

te worden uitgevoerd;

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 8 m bedragen;

d. de bouwhoogte van oeververbindingen mag niet meer bedragen dan 20 meter.

8.3  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als stand- of ligplaats voor onderkomens.
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Artikel 9  Verkeer - Verblijfsgebied

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, 

b. voet- en fietspaden

c. parkeerplaatsen en parkeervoorzieningen;

d. evenementen;

e. speelvoorzieningen;

f. groenvoorzieningen;

g. civieltechnische kunstwerken;

h. picknickplaatsen;

i. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

j. water;

k. terreinen;

met de daarbij behorende:

l. gebouwen;

m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

n. bermen en bermsloten; 

o. groenvoorzieningen;

p. voorzieningen voor voetgangers en fietsers. 

De bestemming voorziet niet in een toename van het aantal rijstroken.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. het bouwen van gebouwen is uitsluitend toegestaan ten behoeve van de 

verkeersbestemming;

b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;

c. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;

b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 10 m bedragen;

c. in afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte van lichtmasten niet meer 

bedragen dan 6 m voor zover deze bestemming grenst aan de bestemming 'Groen', 

'Natuur', 'Natuur - Duin' en/of 'Recreatie';

d. de lichtmasten dienen tevens natuurvriendelijk te worden uitgevoerd;

e. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 8 m bedragen;

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

5 m bedragen.

9.3  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
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a. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als stand- of ligplaats voor onderkomens.
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Artikel 10  Waarde - Aardkundig waardevol gebied

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Aardkundig waardevol gebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor 

de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en 

veiligstelling van het aardkundig waardevolle reliëf en de geologisch waardevolle opbouw 

van de bodem. 

10.2  Bouwregels

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

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd.

10.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

10.2 ten behoeve van een overige aan deze gronden toegekende bestemming, indien is 

gebleken dat het oprichten van het bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning wordt 

gevraagd, niet zal leiden tot een onevenredige verstoring van de aardkundige waarden.

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

10.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in 10.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, voor zover 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren: 

a. het rechttrekken van natuurlijke waterstromen;

b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;

c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en daarmee verband houdende constructies;

d. het verlagen of verhogen van het maaiveld;

e. het aanleggen van bos of boomgaard, voor zover de gronden op het tijdstip van het 

van kracht worden van dit plan niet als bos of boomgaard kunnen worden 

aangemerkt;

f. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;

g. het uitvoeren van andere grondbewerkingen.

10.4.2  Uitzondering

Het in lid 10.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die 

het normale onderhoud betreffen waaronder in ieder geval wordt verstaan ploegen, 

eggen, het uitbaggeren van sloten en greppels, of werken en werkzaamheden die reeds 

vergund zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan.

10.4.3  Voorwaarden

De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in lid 10.4.1 genoemde 

werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en 

werkzaamheden niet zullen leiden tot een onevenredige verstoring van de aardkundige 

waarden.
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Artikel 11  Waarde - Archeologie - 4

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

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.

11.2  Bouwregels

11.2.1  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 500 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het 

maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld;

11.2.2  Uitzondering

Het in 11.2.1 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.

11.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 11.2.1, 

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:

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;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg. 

d. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in 

lid 11.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.
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11.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

11.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in lid 11.1 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 500 m² en op een grotere 

diepte dan 0,50 m;

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 500 m² ;

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

van meer dan 500 m²;

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

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur.

11.4.2  Uitzondering

De onder 11.4.1 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 500 m² 

plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden 

groter dan 500 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.

11.4.3  Voorwaarden

De onder 11.4.1 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:

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;

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 11.4.1 wordt verleend, wordt om 

deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 
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11.5  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, dan wel indien op andere wijze kan worden 

aangetoond dat geen archeologische waarden meer aanwezig zijn.
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Artikel 12  Waarde - Archeologie - 5

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

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.

12.2  Bouwregels

12.2.1  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 2500 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 2500 m² wordt uitgebreid, maar 

waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder 

het maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2500 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

12.2.2  Uitzondering

Het in 12.2.1 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.

12.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 12.2.1, 

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:

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;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg. 

d. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in 

lid 12.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.
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12.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

12.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in lid 12.1 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 2500 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 50 centimeter en 

met een oppervlakte van meer dan 2500 m²;

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 50 centimeter en met een 

oppervlakte van meer dan 2500 m²;

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

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur.

12.4.2  Uitzondering

De onder 12.4.1 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 2500 m² 

plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden 

groter dan 2500 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.

12.4.3  Voorwaarden

De onder 12.4.1 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:

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;

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 12.4.1 wordt verleend, wordt om 

deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 
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12.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 

Archeologie - 5' 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. 
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Artikel 13  Waterstaat - Waterkering

13.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de waterkering en de waterbeheersing;

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

met de daarbij behorende:

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering 

van bestaande reeds gebouwde gebouwen;

b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

waterkering, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

dan 10 m bedragen;

c. het bouwen en gebruik krachtens deze bestemming mag uitsluitend geschieden:

1. voor zover de belangen van de waterkering dat gedogen;

2. nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijke waterbeheerder.

13.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van 

de bebouwing, ten behoeve van:

a. de waterkerende functie van de zeewering;

b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de milieusituatie;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

13.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.2 onder 

a ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de aldaar geldende bestemmingsregels 

van artikel 3 t/m 9 nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijke 

waterbeheerder.

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

13.5.1  Verbod

Het is verboden op of in de in 13.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, voor zover 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren: 

a. het afgraven of ophogen van gronden;

b. het aanbrengen van beplanting.
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13.5.2  Uitzondering

De onder 13.5.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor:

a. werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, 

waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken;

b. werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds 

verleende omgevingsvergunning.

13.5.3  Voorwaarden

a. De onder 13.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt geweigerd indien door de 

uitvoering van de in 13.5.1 bedoelde werken of werkzaamheden, dan wel door de 

daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de waterkerende functie in 

onevenredige mate kan worden aangetast.

b. Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 13.5.1 

pleegt het bevoegd gezag overleg met de verantwoordelijke waterbeheerder.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 14  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 15  Algemene bouwregels

15.1  Bouwverbod veiligheidszone

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - onveilig gebied' mogen geen gebouwen 

worden gebouwd.

15.2  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen 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 het bepaalde in de 

'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode. 

15.3  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 15.2 

indien: 

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

bezwaren stuit; of 

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

c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 

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

plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 
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Artikel 16  Algemene gebruiksregels

16.1  Parkeren

16.1.1  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 het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 

16.1.2  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

16.1.1 indien: 

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

bezwaren stuit; of 

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

c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 

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

plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 

16.2  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 gebouwen als zelfstandige of afhankelijke 

woonruimte;

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

c. het gebruik of laten gebruiken van strandhuisjes, strandcabines en andere gebouwen 

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;

f. het gebruiken danwel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de 

parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van artikel 15.2 of 16.1.1 niet in 

stand wordt gelaten. 
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Artikel 17  Algemene aanduidingsregels

17.1  Veiligheidszone - onveilig gebied

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - onveilig gebied' zijn de gronden tevens 

gereserveerd ten behoeve van en voor militaire doeleinden.'
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Artikel 18  Algemene afwijkingsregels

18.1  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:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveiligheid;

c. de sociale veiligheid;

d. de milieusituatie;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 19  Overige regels

19.1  Werking andere toepasselijke regelingen

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. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 20  Overgangsrecht

20.1  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 eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

c. 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.

20.2  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 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.

c. 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.

d. 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.
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Artikel 21  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

"Regels van het bestemmingsplan 'Kustzone Petten 2020' van de gemeente Schagen.

 43



 bestemmingsplan Kustzone Petten 2020

 44



 bestemmingsplan Kustzone Petten 2020

Bijlage bij de regels
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Bijlage 1  Staat van horecatypen

Categorie 1

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet ter plaatse 

bereide etenswaren, alsmede het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken. Het accent 

ligt op de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, al dan niet voor 

consumptie ter plaatse.

Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

restaurant;

bistro;

grillroom;

pizzeria;

cafetaria;

fastfoodrestaurant;

shoarmazaak;

snackbar;

ijssalon;

automatiek;

snelbuffet;

lunchroom;

crêperie;

broodjeszaak;

koffiehuis;

theehuis.

Categorie 2

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van overwegend 

alcoholhoudende dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van (kleine) 

etenswaren, voor consumptie ter plaatse. Het accent ligt op de verkoop van dranken.

Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

bar;

café;

eetcafé;

café-restaurant;

bierhuis;

proeflokaal;

sportkantine.
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Contactgegevens
Bezoekadres:
Laan 19
1741 EA Schagen

Postadres:
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Tel.: (0224) 210 400
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Internet: www.schagen.nl
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