
Vervallen per 1 januari 2015 In te trekken beleid gelijk met vaststelling Reisgids Inhoud vervallen / in te trekken beleid Hoe geregeld in de Reisgids Voorbeeld

Afwijkingsbeleid bestemmingsplannen Regels voor Buitenplanse afwijkingen, permanente 

bewoning recreatiewoningen, Ruimte voor 

ruimteregeling, tweede agrarische bedrijfswoning, 

Stolpen, LAT-woningen.

 - Op 29 april 2014 is door het college het beleid gewijzigd 

vastgesteld. Met de ondergeschikte wijziging is geregeld 

dat er geen concrete regels meer gelden voor 

Buitenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan. In de 

reisgids is deze positieve wijziging overgenomen;

 - Het is niet meer zo dat in afwijking van het 

bestemmingsplan bijvoorbeeld 70 m2 (i.p.v. 50 m2) aan 

bijgebouwen bij een woning is toegestaan, maar per case 

wordt bekeken of er bezwaren zijn tegen een grotere 

oppervlakte aan bijgebouwen. Dit kan tot gevolg hebben 

dat in de ene situatie aan de regels van het 

bestemmingsplan wordt vastgehouden en in andere 

gevallen veel meer wordt toegestaan.

Huisvesting seizoenarbeiders  - Concrete regels op basis waarvan kleinschalige 

huisvesting van seizoenarbeiders is toegestaan. Het gaat 

hier echter om regels die in de meeste 

bestemmingsplannen zijn opgenomen.

 - Concrete regels voor het realiseren van bijzondere 

huisvesting van seizoenarbeiders zijn in de Reisgids niet 

opgenomen. Met de regio is namelijk afgesproken dat de 

gemeenten moeten voorzien in bijzondere huisvesting 

van seizoensarbeiders. Op basis van de visie en de 

omgevingsaspecten in de Reisgids kan per geval bekeken 

worden of aan een plan mee kan worden gewerkt. De 

reisgids geeft openheid over het proces;

Beleidsregels VAB (vrijkomende 

agrarische bebouwing)

 - Concrete regels op basis waarvan het anders gebruiken 

van VAB is toegestaan. Deze regels zijn in het 

bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel 

opgenomen. V.w.b. het voornemen om deze regels in het 

bestemmingsplan Buitengebied Zijpe en Landelijk gebied 

Schagen op te nemen, heeft de provincie aangegeven 

hiet niet positief tegenover te staan.

 - Op het moment dat een plan in overeenstemming is 

met de PRV, kan op basis van de visie en de 

omgevingsaspecten in de Reisgids per geval bekeken 

worden of aan een plan mee kan worden gewerkt. De 

reisgids geeft openheid over het proces;

Windmolenbeleid  - Concrete regels op basis waarvan windmolens konden 

worden gerealiseerd. De PRV overruled in feite deze 

beleidsregels omdat zeer beperkt nog windmolens zijn 

toegestaan.

 - Concrete regels voor het realiseren van windmolens zijn 

in de Reisgids niet opgenomen. De PRV staat namelijk 

zeer beperkt nog windmolens toe. Op het moment dat 

een plan in overeenstemming is met de PRV, kan op basis 

van de visie en de omgevingsaspecten in de Reisgids per 

geval bekeken worden of aan een plan mee kan worden 

gewerkt. De reisgids geeft openheid over het proces;

Ruimte voor ruimteregeling  - Regels omtrend de beoordeling van het criterium 

'storendheid'.

 - Concrete regels voor de Ruimte voor ruimteregeling zijn 

in de Reisgids niet opgenomen. De Ruimte voor 

ruimteregeling is namelijk door provincie al 

aangescherpt. Op het moment dat een plan in 

overeenstemming is met de Ruimte voor ruimteregeling 

van de provincie, is in de Reisgids een procesomschrijving 

opgenomen op basis waarvan een plan met bijvoorbeeld 

vervangende nieuwbouw moet worden getoetst;

Woonboten  - Concrete regels op basis waarvan woonboten zijn 

toegestaan. Het gaat hier om regels die, waar woonboten 

gewenst zijn, in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

 - Regels komen in de Reisgids niet meer terug omdat ze, 

daar waar ze gewenst zijn, in het bestemmingsplan zijn 

opgenomen.

Paardenbakken  - Concrete regels op basis waarvan paardenbakken zijn 

toegestaan. Het gaat hier echter om regels die in de 

meeste bestemmingsplannen zijn opgenomen.

 - Regels komen in de Reisgids niet meer terug omdat ze 

in de meeste nieuwe bestemmingsplannen zijn 

opgenomen.

Bedrijfswoning en noodzakelijkheid  - Concrete regels op basis waarvan een (tweede) 

bedrijfswoning was toegestaan. Regels voor 

bedrijfswoningen zijn in bestemmingsplannen 

opgenomen.

 - Regels voor tweede bedrijfswoningen komen in de 

Reisgids niet meer terug. Mocht dit gewenst zijn dan is in 

de Reisgids een procesomschrijving opgenomen op basis 

waarvan nieuwe woningen moeten worden getoetst.



Verblijfsrecreatie algemeen  - Concrete regels op basis waarvan verblijfsrecreatie is 

toegestaan. Regels voor kleinschalige verblijfsrecreatie als 

B&B's, groepasaccommodaties en zomerhuizen zijn 

opgenomen in de meeste bestemmingsplannen.

 - Regels voor grootschalige verblijfsrecreatie zijn in de 

Reisgids opgenomen onder het hoofdstuk Recreeren. Op 

het moment dat een plan in overeenstemming is met de 

PRV, kan op basis van de visie en de omgevingsaspecten 

in de Reisgids per geval bekeken worden of aan een plan 

mee kan worden gewerkt. De reisgids geeft openheid 

over het proces;

Kleinschalig kamperen  - Concrete regels op basis waarvan kleinschalig 

kamperen was toegestaan. Het gaat hier echter om regels 

die in de meeste bestemmingsplannen zijn opgenomen.

 - Regels komen in de Reisgids niet meer terug omdat ze 

in de meeste nieuwe bestemmingsplannen zijn 

opgenomen.

Camperplaatsen  - Concrete regels op basis waarvan camperplaatsen 

waren toegestaan. Het gaat hier echter om regels die in 

de meeste bestemmingsplannen zijn opgenomen.

 - Regels komen in de Reisgids niet meer terug omdat ze 

in de meeste nieuwe bestemmingsplannen zijn 

opgenomen.

Perifere detailhandel  - Regels voor detailhandel zijn in de reisgids opgenomen 

onder het hoofdstuk Werken. Op basis  van de visie en de 

omgevingsaspecten in de Reisgids per geval bekeken 

worden of aan een plan mee kan worden gewerkt. De 

reisgids geeft openheid over het proces;

Lokale bedrijventerreinenvisie  - Regels voor bedrijven zijn in de reisgids opgenomen 

onder het hoofdstuk Werken. Op basis  van de visie en de 

omgevingsaspecten in de Reisgids per geval bekeken 

worden of aan een plan mee kan worden gewerkt. De 

reisgids geeft openheid over het proces;


