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 bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0441.BPBGZKOLKSLUIS-VA01 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3  bebouwing:

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

1.4  bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwperceel aangeeft, 

dat maximaal mag worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald;   

1.5  bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;    

1.6  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bestemd voor (het 

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

gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht;  

1.7  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;    

1.8  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;     

1.9  bouwen:

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

vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 

veranderen van een standplaats;     

1.10  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;      

1.11  bouwperceel:

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

behorende bebouwing is toegelaten;       
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1.12  bouwvlak:

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

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;       

1.13  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

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

de grond;       

1.14  detailhandel:

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

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor 

gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit;   

1.15  civieltechnisch kunstwerk

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

infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of 

aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening;      

1.16  gebouw:

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

wanden omsloten ruimte vormt;         

1.17  geluidzoneringsplichtige inrichting:

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

een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;     

1.18  hoofdgebouw:

een 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.

1.19  kampeermiddel

een mobiel en/of demontabel kampeermiddel en/of vast kampeermiddel dan wel enig 

ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, een 

en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn 

bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf;

1.20  ondergeschikt kantoor:

kantoor behorend bij en ondergeschikt aan de hoofdactiviteit;

1.21  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel geldt de hoogte van de bovenzijde van de 

afgewerkte begane grond vloer;

b. indien op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander 

plaatselijk aan te houden waterpeil);
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1.22  risicovolle inrichting:

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

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

aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten;                  

1.23  seksinrichting:

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

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 

erotische/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval 

verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een 

prostitutiebedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;                                   

1.24  Staat van Bedrijfsactiviteiten:

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

bijlage 1;             

1.25  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 

hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;        

                               

1.26  woning:

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

Waar in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de 

wettelijke regelingen, zoals die luidden op het moment van het ter inzage leggen van het 

ontwerp van dit plan. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

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

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3  de 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;

2.4  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;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

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

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk;

2.6  ondergeschikte  bouwdelen

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  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden 

agrarische bedrijfsvoering;

b. een waterberging, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'waterberging';

met daaraan ondergeschikt:

c. agrarisch landschaps- en natuurbeheer;

met de daarbij behorende:

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e. groenvoorzieningen;

f. openbare nutsvoorzieningen;

g. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder een pomp en 

windwatermolen;

h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

i. waterlopen- en partijen.

3.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

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

b. de bouwhoogte van een windwatermolen bedraagt maximaal 7 meter;

c. voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de 

bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5m. 

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

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

gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 

begrepen:

a. het gebruiken of laten gebruiken ten behoeve van exploratie en exploitatie van diepe 

delfstoffen (met uitzondering van seismologisch onderzoek);

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van energieopwekking door 

middel van biomassavergisting;

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

van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van goederen en/of 

materialen van niet-agrarische herkomst in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen;

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

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

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

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor productiebos;

g. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als kampeerterrein;

 10



 bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis

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

3.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in lid 3.1 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 200 m²; 

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

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur;

c. werken en werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg hebben of kunnen hebben;

d. het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond, alsmede het verrichten van 

proefboringen en andere boringen ten behoeve van het winnen van water, delfstoffen 

en andere bodemschatten;

e. het planten van houtgewas buiten de agrarische bouwvlakken, voorzover op deze 

werkzaamheden de Boswet of krachtens die wet vastgesteld voorschriften niet van 

toepassing zijn;

f. het graven, vergraven of dichten van waterlopen en waterpartijen, vijver e.d. en het 

maken van dammen;

g. het scheuren van grasland. 

3.4.2  Uitzondering op het verbod

a. Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

1. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming 

betreffen;

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

3.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

a. De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de landschappelijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast.

b. In aanvulling op het bepaalde onder a. geldt dat ter plaatse van de gebiedsaanduiding 

'weidevogelleefgebied' werken of werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg 

hebben of kunnen hebben, slechts toelaatbaar zijn indien daardoor het 

graslandkarakter en de functie van de gronden als broed- en fourageergebied voor 

weidevogels niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, en dat activiteiten, 

buiten de huidige agrarische activiteiten, slechts toelaatbaar zijn indien zij het 

'weidevogelleefgebied' niet verstoren. 
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Artikel 4  Bedrijventerrein

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve 

van:

a. bedrijven tot en met categorie 3.2 uit de bij deze regels behorende bijlage 1 'Staat van 

Bedrijfsactiviteiten bedrijventerrein';

b. bedrijfsverzamelgebouwen;

c. bijbehorende ondergeschikte kantoren.

met daarbij behorende:

d. groenvoorzieningen;

e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

f. openbare nutsvoorzieningen;

g. water;

h. terreinen;

i. bijgebouwen;

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

a. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en ondergeschikte kantoren gelden de 

volgende regels:

1. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 10 meter;

2. het maximale bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer dan 70% 

bedragen;

3. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 1,5 

meter te bedragen;

b. voor het bouwen van ondergeschikte kantoren gelden dat ingeval een ondergeschikt 

kantoor vrijstaand of aan een bedrijfsgebouw is gebouwd, de goot- en bouwhoogte 

niet meer dan respectievelijk 5,5 en 10 meter mag bedragen;

c. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

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

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

3. op gronden gelegen voor de naar de weg toe gekeerde bouwgrens mag de 

bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 1 m 

bedragen;

4. op gronden gelegen achter de naar de weg toegekeerde bouwgrens mag, de 

bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 10 m 

bedragen.

4.3  Nadere eisen

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

van de bebouwing en de situering van onderdelen van een inrichting, 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;

f. een goed woon- en leefklimaat.
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4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Parkeren

Voor de inrichting van de gronden gelden de volgende bepalingen:  

a. voorzien moet worden in voldoende laad- en losmogelijkheden op eigen terrein, 

waarbij de laad- en losplaatsen zo dienen te worden gesitueerd dat het ladend en 

lossend verkeer kan manoeuvreren en zich kan opstellen op het bouwperceel zelf, zodat 

het openbaar gebied daarmee niet wordt belast;

b. voorzien moet worden in voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.

4.4.2  Strijdig gebruik

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 bouwwerken voor bewoning;

b. het gebruiken of laten gebruiken van bouwwerken voor detailhandel;

c. het gebruiken of laten gebruiken van bouwwerken als zelfstandige kantoorruimte;

d. opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen, die 

geen verband houden met de bedrijfsvoering ter plekke.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Niet genoemde bedrijven

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,

kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 voor de 

vestiging van bedrijven die niet zijn genoemd in de bij deze regels behorende bijlage 1 

'Staat van bedrijfsactiviteiten bedrijventerrein', mits deze bedrijven naar aard en effecten op 

het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, wat betreft geur, stof, 

gevaar en geluid, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven die wel zijn genoemd en er 

geen sprake is van een hogere milieucategorie dan de aan de gronden op basis van lid 4.1 

toegekende milieucategorie.

4.5.2  Afwijken voor gelijkwaardige hogere categorie bedrijven

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,

kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 onder a 

en b, voor de vestiging van bedrijven uit een hogere categorie indien de optredende hinder 

als gevolg van deze bedrijven, al dan niet na het nemen van maatregelen, vergelijkbaar is 

met de hinder als gevolg van bedrijven die ter plaatse zijn toegestaan. 
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Artikel 5  Groen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. een ontsluitingsweg ten behoeve van het bedrijventerrein en toegangsweg ten behoeve 

van de volkstuinen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting';

c. bermen en beplanting;

d. waterlopen en waterpartijen;

e. civieltechnische kunstwerken waaronder een gemaal;

f. voet- en fietspaden en toegangspaden ten behoeve van onderhoud aan aangrenzende 

bestemmingen en de waterberging;

met daarbij behorende:

g. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

h. openbare nutsvoorzieningen;

i. terreinen;

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

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

b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels

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

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

dan 4 m bedragen.

5.3  Nadere eisen

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

van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 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.
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Artikel 6  Recreatie - Volkstuin

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. volkstuinen

b. groenvoorzieningen;

c. bermen en beplanting;

d. waterlopen en waterpartijen;

met daarbij behorende:

e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

f. openbare nutsvoorzieningen;

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

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

b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van broeikassen en bergkisten mag niet meer dan 0,60 m 

bedragen;

2. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet 1 meter bedragen;

6.3  Nadere eisen

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

van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 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.  
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Artikel 7  Verkeer

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen;

b. voet- en fietspaden;

c. groenvoorzieningen;

d. openbare nutsvoorzieningen;

e. water;

f. terreinen;

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

7.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

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

b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

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

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

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

dan 5 m bedragen.

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  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 parkeerplaats;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als stand- of ligplaats voor onderkomens;

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

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen.
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Artikel 8  Water

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water en oeverstroken;

b. een ontsluitingsweg ten behoeve van het bedrijventerrein en toegangsweg ten behoeve 

van de volkstuinen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting';

c. verkeer te water;

d. waterhuishouding;

e. civieltechnische kunstwerken;

f. groenvoorzieningen;

g. openbare nutsvoorzieningen;

en tevens voor:

h. behoud en versterking van de natuurlijke waarden van water, rietlanden en 

oeverstroken;

met de daarbij behorende:

i. gebouwen;

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

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 

waterhuishouding;

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

c. de oppervlakte mag niet meer dan 15 m² bedragen.

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van oeververbindingen mag niet meer dan 3 m bedragen;

b. er mogen steigers worden gebouwd, met dien verstande dat:

1. steigers niet meer dan 1 m uit de oever mogen worden gebouwd;

2. de breedte van steigers niet meer dan 3 m mag bedragen;

3. vooraf advies is ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

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

1,5 m bedragen.

8.3  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 het gebruiken of laten gebruiken van gronden als ligplaats voor woonboten.
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8.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

8.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in 8.1 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) sloten te verruimen, te versmallen, te 

vergraven of te dempen.

8.4.2  Uitzondering

De in 8.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken 

zijnde, en 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.

8.4.3  Voorwaarden

De in 8.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien:

a. uit een natuurtoets is gebleken dat de natuurwaarden als genoemd in 8.1 onder h, niet 

onevenredig worden aangetast;

b. vooraf advies is ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
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Artikel 9  Waterstaat - Waterkering

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemming(en), mede 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. 

9.2  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. 

9.3  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;

b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid; 

e. de milieusituatie; 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

9.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.2 onder a 

ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de aldaar geldende bestemmingsregels 

nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijk waterbeheerder.

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

9.5.1  Verbod

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

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

a. het afgraven of ophogen van gronden;

b. het aanbrengen van beplanting. 

9.5.2  Uitzondering

De onder 9.5.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor:
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a. werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, 

waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken;

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

9.5.3  Voorwaarden

a. De onder 9.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt geweigerd indien door de 

uitvoering van de in 9.5.1 bedoelde werken of werkzaamheden, dan wel door de 

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

onevenredige mate kan worden aangetast.

Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 9.5.1 pleegt 

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

Artikel 10  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 11  Algemene gebruiksregels

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 gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

seksinrichtingen;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

recreatief nachtverblijf;

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

risicovolle inrichtingen;

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

geluidzoneringsplichtige inrichtingen;

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van standplaatsen voor 

kampeermiddelen.
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels

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.

 23



 bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht  bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld onder a met maximaal 10%.

c. Het bepaalde onder 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.

13.2  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 

bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan 

strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 

verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder 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. Het bepaalde onder 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 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis
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