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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels
Begrippen
plan:
het inpassingsplan N247 van de provincie Noord-Holland;

1.2

inpassingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.9927.IPN2472017-ON01 met de bijbehorende regels;

1.3

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;

1.4

aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5

agrarisch bedrijf:
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van
gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

1.6

akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet
begrepen bosbouw, sier- en fruitteelt;
grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op
open grond;
intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en
(nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische
grond als productiemiddel;
glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen;
sierteelt: de teelt van siergewassen al dan niet met behulp van kassen en al dan niet
gecombineerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten;
fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen;
bosbouw: de teelt van bomen vanwege de houtproductie;
intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve
veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht;
boomkwekerij: de teelt van bomen al dan niet gecombineerd met de verhandeling
daarvan;
paardenfokkerij: het fokken, trainen en verzorgen van paarden.

archeologisch waardevol terrein:
een terrein waarin zich voorwerpen en/of bewoningssporen van vroegere samenlevingen
bevinden;

1.7

bebouwing:
één of meer gebouwen en of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

blad 3 van 48

ter vaststelling inpassingsplan N247
Provincie Noord-Holland
Projectnummer 402663

1.8

bedrijf:
het bedrijfsmatig (industrieel) vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen;

1.9

bedrijfsgebouw:
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.10

bedrijfs- of dienstwoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning
door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de
bestemming van het gebouw of het terrein;

1.11

beroepsuitoefening aan huis:
het kleinschalig uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen
van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig
en/of technisch dienstverlenend gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde
detailhandel anders dan productiegebonden detailhandel en prostitutie, waarbij de woning
in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt;

1.12

bestaand:
ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en de werken,
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het overige gebruik:


1.13

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het inpassingsplan;

bestaande wegen:
wegen die ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp inpassingsplan N247 in gebruik
zijn;

1.14

bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

1.15

bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.16

bevoegd gezag:
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.17

bijgebouw:
een vrijstaand gebouw dat in functioneel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde
bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

1.18

boog- en gaaskassen:
al dan niet verplaatsbare constructies, geen gebouwen zijnde, overtrokken met
lichtdoorlatend materiaal anders dan glas, ten behoeve van de teelt van tuinbouwgewassen,
fruit of siergewassen, met een hoogte van 3,00 meter of minder;

1.19

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;
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1.20

bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;

1.21

bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;

1.22

bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;

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:
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;

1.25

cultuurgrond:
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden
gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering;

1.26

cultuurhistorische waarden:
a.
b.

1.27

de waarden van een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere
samenlevingen bevinden;
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en
gaafheid;

dagrecreatie:
activiteiten gericht op ontspanning in de vrije tijd zoals sport en spel, natuurbeleving,
amusement en uitstapjes, die uitsluitend plaatsvinden binnen een tijdsbestek van een dag,
zonder overnachting;

1.28

erf:
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woonhuis
of een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw;

1.29

extensief dagrecreatief medegebruik:
een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie
van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen,
fietsen, paardrijden, kanoën, rustpunten, vissteigers, picknickplaatsen, of naar de aard
daarmee gelijk te stellen vormen van medegebruik;

1.30

gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
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1.31

kantoor:
voorzieningen gericht op het verlenen van diensten, al dan niet met ondergeschikte
baliefunctie, op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar
aard gelijk te stellen gebied;

1.32

kas:
een gebouw, waaronder begrepen permanente boog-, rol- en gaaskassen dan wel naar de
aard daarmee vergelijkbaar bouwwerken, niet zijnde tunnelkassen of naar de aard daarmee
vergelijkbaar bouwwerken, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit
glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van groenten, vruchten,
bloemen of planten;

1.33

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:
de in Bijlage 4 genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving
daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, met inbegrip van productiegebonden detailhandel,
die door haar beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan
worden uitgeoefend;

1.34

kleinschalige duurzame energiewinning:
energie die gewonnen wordt uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, niet zijnde
windmolens/-turbines, waarbij weinig tot geen schadelijke milieueffecten optreden bij
winning en omzetting en die in onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar is, zoals zon, wind,
water, biomassa, aard- en omgevingswarmte;

1.35

kleinschalige natuurontwikkeling:
de aanleg van rietlandjes, schraallanden, moerasjes en open water anders dan bij wijze van
inrichting van particuliere tuinen/terreinen bij woningen en andere niet-agrarische functies;

1.36

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;

1.37

landhoofd:
het punt waar een brug fysiek verbonden is met de waterkant;

1.38

landschapswaarde:
de aan een gebied toegekende waarde, wat betreft het waarneembare deel van het
aardoppervlak, welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van de
onderlinge samenhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur;

1.39

natuurlijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en
biologische elementen voorkomende in dat gebied. Onderdeel van de natuurlijke waarden
vormt steeds een beoordeling van de soortbescherming op basis van de Wet
natuurbescherming;
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1.40

nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes,
voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor
telecommunicatie.

1.41

ontsluitingswegen:
wegen die van de weg af gelegen bebouwde percelen op een doorgaande weg ontsluiten;

1.42

paardrijbak:
een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijdactiviteiten, voorzien van een zandbed en al dan
niet voorzien van een omheining, zonder licht- en geluidsinstallaties;

1.43

peil:
a.
b.
c.
d.
e.

1.44

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de hoofdweg ter plaatse van die hoofdtoegang;
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;
voor een bouwwerk op een kunstwerk, de bovenkant van het kunstwerk;
indien in of op het water wordt gebouwd: het zomerwaterpeil;
in overige gevallen:
1. de hoogte van het aansluitend afgewerkte maaiveld;

rustpunt:
een plek bij een particulier of een agrariër waar passerende wandelaars en fietsers op het erf
kunnen pauzeren en op verhaal kunnen komen, in combinatie met een picknickplaats met
voorzieningen, zoals een picknicktafel, het verstrekken van lichte versnaperingen, informatie
en het bieden van reparatiemogelijkheden voor fietsen;

1.45

seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht; onder een seksinrichting
wordt in ieder geval verstaan: een parenclub of prostitutiebedrijf, al dan niet in combinatie
met elkaar;

1.46

silo:
een bouwwerk ten behoeve van opslagdoeleinden, zoals een mestsilo, een sleufsilo, een
torensilo of een voedersilo;

1.47

staat van bedrijfsactiviteiten:
de Staat van Bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1) die van deze regels deel uitmaakt.

1.48

straatprostitutie:
het op of aan de weg of op een andere voor publiek toegankelijke plaats door handelingen,
houding, woord, gebaar of op andere wijze passanten tot prostitutie te bewegen, uit te
nodigen dan wel aan te lokken;
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1.49

straatmeubilair:
de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals: verkeerstekens,
wegbebakeningen, bewegwijzeringen, verlichting, halte-aanduidingen, parkeerregulerende
constructies, roadbarriers, afvalinzamelsystemen, brandkranen, informatie- en
reclameobjecten, rijwielstandaards, papier- en plantenbakken, zitbanken,
communicatievoorzieningen, beeldende kunst, gedenktekens, speelvoorzieningen, abri's e.d.;

1.50

veehouderij:
agrarisch grondgebruik op de wijze van het houden van vee, niet zijnde akker- en
vollegrondstuinbouw, fruitteelt, sierteelt en bollenteelt, glastuinbouw, houtteelt, bosbouw,
intensieve kwekerij en intensieve veehouderij;

1.51

voorzieningen voor waterbeheer:
al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels en andere waterlopen, ook als deze
incidenteel of structureel droogvallen, alsmede voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van
een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en
waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan bruggen, duikers, stuwen,
infiltratievoorzieningen, oeververbindingen, gemalen, steigers en dergelijke;

1.52

weg:
alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen, daaronder begrepen de
bijbehorende kunstwerken en de tot de weg behorende bermen en zijkanten;

1.53

woonschip:
een zich in het water bevindend, hoofdzakelijk niet voor varen maar voor wonen bedoeld
object, waaronder tevens een woonark, een casco en naar de aard daarmee gelijk te stellen
object wordt verstaan.
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Artikel 2

Wijze van meten
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

de goothoogte van een bouwwerk:
a.
b.

2.2

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeibord, of
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat wanneer zich op enige zijde van een
gebouw één of meer dakkapellen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer
bedraagt dan 50% van de gevelbreedte, de goothoogte van de dakkapel als goothoogte
wordt aangemerkt;

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. De inhoud van een
bouwwerk wordt berekend exclusief ondergrondse ruimtes, zoals een kelderruimte;

2.3

de bouwhoogte van een bouwwerk:
a.
b.

2.4

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;
in afwijking van het bepaalde onder a. geldt voor balkon- en dakterrashekken: het
hoogste punt tussen het balkon- respectievelijk het dakterrashek en de bovenkant van
het dak;

de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;

2.5

de breedte / diepte van een gebouw:
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren);

2.6

de diepte van een aanleggelegenheid:
vanaf de waterkant tot het einde van de aanleggelegenheid;

2.7

de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.8

de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte:
tussen de binnenwerkse gevelvlakken en scheidingsmuren van alle ruimten die bij het meten
worden betrokken;

2.9

de afstand tot de weg:
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg.

2.10

vloeroppervlakte:
de gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580.
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2.11

uitzondering meetwijze:
Bij toepassing van het bepaalde in het plan ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken
of bestemmingsvlakken, worden afwijkingen ten gevolge van meetverschillen buiten
beschouwing gelaten, mits dat meetverschil, mede gelet op de aard en omvang van hierdoor
toegelaten of toe te laten (bouw)werken of werkzaamheden, als van zeer beperkte betekenis
moet worden aangemerkt.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels
Agrarisch
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch grondgebruik uitsluitend op de wijze van veehouderij;
b. cultuurgrond;
c. kleinschalige natuurontwikkeling;
met daaraan ondergeschikt:
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

3.2

nutsvoorzieningen;
extensief dagrecreatief medegebruik;
kleinschalige duurzame energiewinning;
ontsluitingswegen en agrarische kavelpaden;
openbare fiets- en wandelpaden;
sloten, vaarten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
kanteldijk ten behoeve van het waterpeilbeheer van de agrarische gronden;
stallingsruimte voor fietsen;
andere bouwwerken.

Bouwregels
Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de
gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegelaten.

3.2.1

Gebouwen en overkappingen
a.

3.2.2

Gebouwen en overkappingen zijn niet toegestaan.

Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

3.3
3.3.1

mest-, voeder- en sleufsilo's, platen en mestbassins worden uitsluitend gebouwd, ter
plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
1. de bouwhoogte van een mestsilo of een mestbassin bedraagt ten hoogste 5,00 m,
exclusief afdekking;
2. de bouwhoogte van voedersilo's bedraagt ten hoogste 10,00 m;
er worden geen andere bouwwerken ten behoeve van de opwekking van windenergie,
paardrijbakken, zwembaden en tennisbanen gebouwd;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,00 m;
de bouwhoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 7,00 m;
de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt binnen het bouwvlak ten
hoogste 5,00 m;
de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt buiten het bouwvlak ten
hoogste 1,50 m;
de plaatsing van tijdelijke boog- en gaaskassen is niet toegestaan.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist:
a.
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b.
c.
d.
3.3.2

het scheuren van grasland ten behoeve van de teelt van ruwvoedergewassen ter
voorziening in de eigen bedrijfsbehoefte;
het ophogen en afgraven van gronden;
het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief
medegebruik.

Uitzonderingen
Het bepaalde in 3.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a.
b.

3.3.3

Toetsingscriteria voor 3.6.1 onder a tot en met e
a.
b.

c.
3.3.4

het normale onderhoud, een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of het normaal
agrarisch gebruik betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het open
landschap.
De omgevingsvergunning bedoeld onder 3.3.1 onder a wordt daarbij slechts verleend
mits de karakteristieke verkavelingspatronen, dat is de strokenverkaveling in het
veenpolderlandschap en de rationele verkaveling in de droogmakerijen, niet
onevenredig worden aangetast.
De omgevingsvergunning bedoeld onder 3.3.1 onder b wordt niet verleend in de
veenpoldergebieden, zoals weergegeven in Bijlage 2.

Toetsingscriteria voor 3.6.1 onder e
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits:
a.
b.

blad 12 van 48

de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle redelijkheid niet
mogelijk is;
het delen van een stolp betreft die op zichzelf niet karakteristiek zijn en waarbij door
verwijdering daarvan de karakteristieke hoofdvorm van de stolp niet onevenredig wordt
aangetast.
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Artikel 4
4.1

Agrarisch met waarden - Droogmakerij
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met waarden - Droogmakerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

het uitoefenen van een agrarisch (deeltijd)bedrijf zoals genoemd in artikel 1.5 sub a, b en
k;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen,
groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en (aanlandingsplekken van) bruggen;
alsmede voor:
c.
d.

de in tabel 3.1 genoemde nevenfuncties, met dien verstande dat binnen het bouwvlak in
voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien;
behoud, versterking en ontwikkeling van landschaps- en natuurwaarden;

Tabel 3.1 Toegestane nevenfuncties
nevenfunctie

Buiten bouwvlak

wandel- of fietspaden over het boerenland

*

extensieve sport- en spelvormen op het boerenland (zoals boerengolf)

*

* = toegestaan

4.2
4.2.1

Bouwregels
Algemene bouwregels
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming alleen bouwwerken, geen
gebouwen zijnde worden gebouwd.

4.2.2

Bouwregels ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, geldt het
volgende:
a.

4.3

de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m bedragen.

Specifieke gebruiksregels
Het is niet toegestaan gronden en of bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken voor de
teelt van ruwvoeder voor meer dan 10% van de gronden behorende bij een in het plangebied
gelegen bedrijf waarbij de gronden in gebruik zijn en de teelt bedoeld is voor de eigen
bedrijfsvoering. Dit betreft zowel gronden die in eigendom zijn als gronden die langdurig via
huur of pacht deel uitmaken van het bedrijf.

4.4
4.4.1

Afwijken van de gebruiksregels
Ten behoeve van de teelt van ruwvoeder
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.3 ten
behoeve van het verruimen van het percentage van de bij het agrarisch bedrijf in gebruik
zijnde gronden, met inachtneming van het volgende:
a.
b.
c.
d.
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het percentage van de bij het agrarisch bedrijf in gebruik zijnde gronden ten behoeve
van ruwvoederteelt mag met ten hoogste 10% worden verruimd;
de in gebruik zijnde gronden behoren tot een in het plangebied gelegen agrarisch bedrijf;
de ruwvoederteelt is uitsluitend bedoeld voor de eigen agrarische bedrijfsvoering;
de landschaps- en natuurwaarden als benoemd in 4.1 onder d mogen niet onenvenredig
aangetast worden.
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4.5
4.5.1

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning
de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
4.5.2

het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
het aanleggen of verharden van wegen, paden (niet zijnde kavelpaden) of
parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds
aanwezige dijken of taluds;
het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur;
het beplanten of bijplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de
gronden op het tijdstip van het van kracht worden van het plan niet of gedeeltelijk reeds
met legale houtgewassen waren beplant, met dien verstande dat hieronder niet wordt
verstaan het aanleggen van windsingels binnen 15 m van of aansluitend op agrarisch
bouwvlakken;
het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede
het verwijderen van oevervegetaties;
het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van aanwezige
waterlopen;
het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen.

Uitzonderingen op aanlegverbod
Het verbod als bedoeld in lid 4.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a.
b.
c.
d.

4.5.3

worden aangelegd of uitgevoerd binnen bouwvlakken;
normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

Voorwaarde voor een omgevingsvergunning
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 4.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien
daardoor de landschaps- en natuurwaarden als benoemd in 4.1 onder d niet onenvenredig
worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

4.6
4.6.1

Wijzigingsbevoegdheid
Natuurontwikkeling
Het bevoegd gezag kan ten behoeve van natuurontwikkeling de bestemming Agrarisch met
waarden - Droogmakerij wijzigen in de bestemming Natuur, met inachtneming van het
volgende:
a.

b.
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een besluit tot planwijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken
gronden als reservaat- of natuurontwikkelingsgebied in eigendom zijn overgedragen aan
een terreinbeherende instantie dan wel, indien verwerving door een terreinbeherende
instantie niet aan de orde is, de afspraken met betrekking tot de
inspanningsverplichtingen en vergoedingen om tot bepaalde natuurdoeltypen te komen,
in een concept notariële akte zijn vastgelegd;
planwijziging mag uitsluitend worden toegepast ten behoeve van behoud en
ontwikkeling van natuurwaarden zoals bedoeld in lid 4.1 onder d.
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Artikel 5
5.1

Bedrijf
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5.2
5.2.1

bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kantoor medische
distributie': tevens een zelfstandig kantoor gericht op de logistieke activiteiten voor het
distribueren van geneesmiddelen;
ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg': uitsluitend
een tankstation voor zover voorkomend in categorie 3.1 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol':
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen;
bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen,
groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water, laad- en losruimte en
(aanlandingsplekken van) bruggen;
voorzieningen voor waterbeheer.

Bouwregels
Algemene bouwregels
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming worden gebouwd:
a. gebouwen;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
met dien verstande dat:
c.

5.2.2

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en
terreinafscheidingen uitsluitend binnen het bouwvlak zijn toegestaan.

Bouwregels ten behoeve van bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen geldt, naast de aanduidingen op de verbeelding,
tevens het volgende:
a.
b.
c.

5.2.3

de maximale goot- en bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven met de aanduiding
'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m);
gebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gebouwd;
de bruto vloeroppervlakte aan kantoorruimte, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van bedrijf - kantoor medische distributie', bedraagt maximaal 3.000 m2.

Bouwregels ten behoeve van verkooppunt motorbrandstoffen
Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg'
geldt het volgende:
a.
b.
c.
d.
e.

5.2.4

de maximale bouwhoogte van de overkapping bedraagt 5 meter;
de oppervlakte van de overkapping bedraagt maximaal 400 m2;
de maximale bouwhoogte van gebouwen bedraagt 4 meter;
de oppervlakte aan gebouwen bedraagt maximaal 150 m2;
de bouwhoogte van de reclamezuil bedraagt maximaal 6 meter.

Bouwregels ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het volgende:
a.
b.
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de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak en voor de
voorgevel ten hoogste 1 m bedragen;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag achter de voorgevel en buiten het
bouwvlak ten hoogste 2 m bedragen;
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c.

5.3

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

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik dat strijdig is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval
aangemerkt:
a.
b.
c.

5.4
5.4.1

het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing voor
opslag van enigerlei materiaal dat direct zichtbaar is vanaf de openbare weg;
het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing voor
zelfstandige kantoorruimte anders dan bepaald in lid 5.1 onder b;
het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing voor
ondersteunende kantoorruimte tot meer dan 30% van het bruto vloeroppervlak van de
bedrijfsruimte anders dan bepaald in lid 5.1 onder b.

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag,
bouwwerken met de 'specifieke bouwaanduiding – cultuurhistorisch waardevol' geheel of
gedeeltelijk te slopen.

5.4.2

Afwijking
Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.4.1
ten behoeve van sloop, herbouw en eventuele verplaatsing van bebouwing ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol' met behoud van de
bedrijfsfunctie of andere functies:
a.
b.
c.

5.5

bij een zeer slechte bouwkundige staat, die is aangetoond conform NEN 2767;
met hergebruik van zoveel mogelijk van de oorspronkelijke materialen en in het
oorspronkelijke beeld, zoals de vorm, materialen, en detaillering, en
nadat ter zake advies is ingewonnen bij de cultuurhistorisch deskundige over het
bepaalde onder sub b.

Wijzigingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijf - kantoor medische distributie': wordt verwijderd, mits:
a.
b.
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de activiteiten van het bedrijf, zoals aanwezig ten tijde van de ter inzagelegging van het
ontwerp van dit inpassingsplan, worden beëindigd;
de activiteiten van het bedrijf, zoals aanwezig ten tijde van de ter inzagelegging van het
ontwerp van dit inpassingsplan, wijzigen waardoor er geen zelfstandige kantoorfunctie
noodzakelijk is en kan worden voldaan aan kantoorruimte tot maximaal 30% van het
bruto vloeroppervlak van de bedrijfsruimte.
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Artikel 6
6.1

Bedrijf - Gemaal
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Gemaal' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een gemaal;
b. wegen, paden en bermen;
met daaraan ondergeschikt:
c. dagrecreatief medegebruik in de vorm van een uitzichtpunt;
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. sloten, bermen en beplanting;
f. parkeervoorzieningen;
met de daarbij behorende:
g.
h.

6.2
6.2.1

terreinen;
andere bouwwerken.

Bouwregels
Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt:
a.
b.

6.2.2

gebouwen en overkappingen worden alleen ter plaatse van het bouwvlak gebouwd;
gebouwen en overkappingen worden beneden peil gebouwd.

Andere bouwwerken
Voor het bouwen van de andere bouwwerken geldt:
a.
b.

6.3

de bouwhoogte van krooshekreinigers bedraagt ten hoogste 2,00 meter;
de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2,00 meter,
gemeten ten opzichte van het afgewerkte maaiveld.

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a.
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het gebruik van de gronden ten behoeve van parkeervoorzieningen zodanig dat meer
dan 20% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak wordt gebruikt voor
parkeervoorzieningen.
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Artikel 7
7.1

Groen
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

7.2

Bouwregels
a.
b.

7.3
7.3.1

groenvoorzieningen;
behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden;
voorzieningen voor waterbeheer;
water.

Op of in deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan
die ten dienste staan van deze bestemming.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan
3 meter bedragen.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.

7.3.2

het aanleggen van verhardingen;
het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief
medegebruik en/of het educatief medegebruik;
het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
communicatieleidingen.

Uitzonderingen
Het bepaalde in 7.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.

7.3.3

het normale onderhoud en/of het normale natuurbeheer betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden.

blad 18 van 48

ter vaststelling inpassingsplan N247
Provincie Noord-Holland
Projectnummer 402663

Artikel 8
8.1

Maatschappelijk - Begraafplaats
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een begraafplaats;
met daaraan ondergeschikt:
b. kleinschalige duurzame energiewinning;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. verhardingen;
f. stallingsruimte voor fietsen;
met de daarbij behorende:
g.
h.
i.

8.2
8.2.1

gebouwen en overkappingen;
terreinen;
andere bouwwerken.

Bouwregels
Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt:
a.

b.
c.
d.
e.
8.2.2

er worden uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van de ter plaatse
aanwezige begraafplaats gebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding "specifieke
bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen en overkappingen", in welk geval geen
gebouwen en overkappingen worden gebouwd;
er worden geen (bedrijfs)woningen gebouwd;
de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en/of overkappingen bedraagt per
bestemmingsvlak ten hoogste 100 m²;
de goothoogte van een gebouw of een overkapping bedraagt ten hoogste 4,00 m;
de bouwhoogte van een gebouw of overkapping bedraagt ten hoogste 6,00 m.

Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt:
a.
b.
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de bouwhoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 7,00 m;
de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5,00 m.
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Artikel 9
9.1

Natuur
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en
landschappelijke waarden van de meren en poelen, waterlopen, riet- en oeverstroken,
eilanden;
b. schaatsroutes en kanovaart;
met daaraan ondergeschikt:
c. kleinschalige duurzame energiewinning;
d. extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
e. nutsvoorzieningen;
met de daarbij behorende:
f.

9.2
9.2.1

andere bouwwerken.

Bouwregels
Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden worden geen gebouwen en overkappingen gebouwd.

9.2.2

Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt:
a.
b.
c.
d.

9.3

er worden geen andere bouwwerken ten behoeve van de opwekking van windenergie
gebouwd;
de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 3,00 m;
de doorvaarthoogte van bruggen, duikers en daarmee gelijk te stellen overspanningen
en overkluizingen, ten minste 1,20 m;
de doorvaartbreedte van bruggen, duikers en daarmee gelijk te stellen overspanningen
en overkluizingen, en de waterloop ten minste 3,00 m.

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.

9.4
9.4.1

het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden;
het gebruik van de gronden als ligplaats voor woonschepen, woonarken of casco's, die
tot woonschip of woonark kunnen worden omgebouwd.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.

blad 20 van 48

het verwijderen van oevervegetaties;
het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief
medegebruik en/of het educatief medegebruik;
het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
communicatieleidingen.
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9.4.2

Uitzonderingen
Het bepaalde in 9.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.

9.4.3

het normale onderhoud en/of het normale natuurbeheer betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden.
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Artikel 10
10.1

Verkeer - 1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

10.2

Bouwregels
a.
b.
c.

10.3

wegen met een doorgaande functie;
kunstwerken, zoals viaducten en fietstunnels;
onderdoorgangen ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang';
voet- en fietspaden;
straatmeubilair;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
openbare nutsvoorzieningen;
voorzieningen voor waterbeheer;
bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals bermen, bermbeplanting en taluds,
vluchtstroken, opstel- en voorsorteerstroken, in- en uitrijstroken, rotondes, bushaltes en
dergelijke.

Op of in deze gronden zijn uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde
toegestaan die ten dienste staan van deze bestemming.
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. de oppervlakte mag niet meer dan 5 m2 bedragen;
2. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen;
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' mag niet meer
dan 8 meter bedragen;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan
6 meter bedragen.

Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. het ruimtelijk beeld;
c. de verkeersveiligheid;
d. de woonsituatie;
e. de milieusituatie;
f. de sociale veiligheid,
nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.
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Artikel 11
11.1

Verkeer - 2
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

lokale ontsluitingswegen;
voet- en fietspaden;
busbaan met een doorgaande functie;
kunstwerken, zoals viaducten en fietstunnels;
behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden;
ontsluitingsweg en de daarbij behorende bermen en taluds ter plaatse van de
aanduiding 'ontsluiting';
g. parkeerplaatsen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
h. straatmeubilair;
i. groenvoorzieningen;
j. openbare nutsvoorzieningen;
k. voorzieningen voor waterbeheer;
l. water.
m. bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals bermen, bermbeplanting en taluds,
vluchtstroken, opstel- en voorsorteerstroken, in- en uitrijstroken, rotondes, bushaltes en
dergelijke.

11.2

Bouwregels
a.
b.
c.

11.3

Op of in deze gronden zijn uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde
toegestaan die ten dienste staan van deze bestemming.
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. de oppervlakte mag niet meer dan 5 m2 bedragen;
2. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen;
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan
6 meter bedragen.

Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. het ruimtelijk beeld;
c. de verkeersveiligheid;
d. de woonsituatie;
e. de milieusituatie;
f. de sociale veiligheid,
nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.
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Artikel 12

Leiding - Leidingstrook

12.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. waterpersleidingen;
met de daarbij behorende:
b.

12.2
12.2.1

andere bouwwerken.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.
d.
e.

12.2.2

het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de
bodemstructuur;
het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 0,30 m;
het in de grond drijven van voorwerpen dieper dan 0,30 m;
het wijzigen van oppervlakteverhardingen;
het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplanting die dieper wortelt of
kan wortelen dan 0,30 m.

Uitzonderingen
Het bepaalde in 12.2.2 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a.
b.
c.

12.2.3

het normale onderhoud betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
noodzakelijk zijn in het kader van het bouwrijp maken c.q. de realisatie van het plan.

Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits hierdoor geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de leidingstrook.
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Artikel 13
13.1

Leiding - Riool
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. een strook ten behoeve van een rioolpersleiding en het onderhoud en beheer daarvan;
met de daarbij behorende:
b.

andere bouwwerken.

13.2

Bouwregels

13.2.1

Bouwwerken
In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) worden op
of in deze gronden geen gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken gebouwd, anders
dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. Deze bepaling geldt niet voor bestaande
bouwwerken.

13.2.2

Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden worden geen gebouwen en overkappingen gebouwd.

13.2.3

Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt:
a.

13.3

de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2,00 m.

Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 13.2.1 in die zin
dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen,
overkappingen of andere bouwwerken, worden gebouwd, mits geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de betreffende nutsleiding.

13.4
13.4.1

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.
d.
e.

13.4.2

het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de
bodemstructuur;
het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 0,30 m;
het in de grond drijven van voorwerpen dieper dan 0,30 m;
het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplanting die dieper wortelt of
kan wortelen dan 0,30 m.

Uitzonderingen
Het bepaalde in 13.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
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het normale onderhoud betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
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13.4.3

Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits hierdoor geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de betreffende leiding.

13.5
13.5.1

Wijzigingsbevoegdheid
Verwijderen dubbelbestemming
Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Leiding - Riool' wordt
verwijderd, mits:
a.
b.
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deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, mits er sprake is van het verwijderen dan
wel verleggen van een bestaande leiding;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en
landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische waarden, de
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 14
14.1

Leiding - Water
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. een hoofdwaterleiding;
met de daarbij behorende:
b.

andere bouwwerken.

14.2

Bouwregels

14.2.1

Bouwwerken
In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) worden op
of in deze gronden geen gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken, gebouwd,
anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. Deze bepaling geldt niet voor
bestaande bouwwerken.

14.2.2

Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden worden geen gebouwen en overkappingen gebouwd.

14.2.3

Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt:
a.

14.3

de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2,00 m.

Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 14.2.1 in die zin
dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen,
overkappingen of andere bouwwerken worden gebouwd, mits geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de betreffende nutsleiding.

14.4
14.4.1

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.
d.
e.

14.4.2

het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de
bodemstructuur;
het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 0,30 m;
het in de grond drijven van voorwerpen dieper dan 0,30 m;
het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplanting die dieper wortelt of
kan wortelen dan 0,30 m.

Uitzonderingen
Het bepaalde in 14.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a.
b.
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het normale onderhoud betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
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14.4.3

Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits hierdoor geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de betreffende leiding.

14.5
14.5.1

Wijzigingsbevoegdheid
Verwijderen dubbelbestemming
Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Leiding - Water' wordt
verwijderd, mits:
a.
b.
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deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, mits sprake is van het verwijderen dan wel
verleggen van een bestaande leiding;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en
landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische waarden, de
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 15
15.1

Waarde - Aardkundig
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Aardkundig' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor:
a.

15.2
15.2.1

het behoud, het herstel en de uitbouw van de aardkundige waarden.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.

15.2.2

het ontgronden, diepploegen, egaliseren, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen
van de bodemstructuur;
het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse hoofdtransport-, energie- en/of
telecommunicatiekabels en/of -leidingen.

Uitzondering
Het bepaalde in 15.2.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden welke:
a.
b.
c.
d.

15.2.3

het normale onderhoud betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
noodzakelijk zijn in het kader van het bouwrijp maken c.q. de realisatie van het plan.

Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits hierdoor geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de aardkundige waarden.
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Artikel 16
16.1

Waarde - Archeologie - 1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie - 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a.

16.2
16.2.1

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

Bouwregels
Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden moet alvorens een
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:
a.
b.
c.

16.2.2

geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden
geschaad; dan wel
dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere
van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het
bouwen:
a.
b.
c.

16.3
16.3.1

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

16.3.2

het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;
het rooien of vellen van houtopstanden;
de aanleg van verhardingen;
het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van
drainage;
het in de grond brengen van voorwerpen;
het verrichten van graafwerkzaamheden;
het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur.

Uitzondering
Het bepaalde in 16.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
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het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het
vervangen van drainagewerken;
reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
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c.
16.3.3

in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden
uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie.

Toetsingscriteria
De in 16.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits:
a.
b.
c.

16.3.4

is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken,
geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of
meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a.
b.
c.

16.4

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming
'Waarde - Archeologie - 1' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van
archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 17
17.1

Waarde - Archeologie - 2
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a.

17.2
17.2.1

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

Bouwregels
Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan
100 m² en dieper dan 0,35 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:
a.
b.
c.

17.2.2

geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden
geschaad; dan wel
dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere
van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het
bouwen:
a.
b.
c.

17.3
17.3.1

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan
100 m²;
het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 100 m²;
de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere
diepte dan 0,35 m;
het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 100 m²
en op een grotere diepte dan 0,35 m;
het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van
drainage over of met een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere diepte dan
0,35 m;
het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 100 m² op een
grotere diepte dan 0,35 m;
het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 100 m² en
dieper dan 0,35 m;
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h.

17.3.2

het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur over een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere diepte dan 0,35
m.

Uitzondering
Het bepaalde in 17.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.

17.3.3

het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het
vervangen van drainagewerken en het sleufloos draineren;
reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden
uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie.

Toetsingscriteria
De in 17.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits:
a.
b.
c.

17.3.4

is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken,
geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of
meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a.
b.
c.

17.4

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming
'Waarde - Archeologie - 2' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van
archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 18
18.1

Waarde - Archeologie - 3
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a.

18.2
18.2.1

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

Bouwregels
Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan
500 m² en dieper dan 0,4 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:
a.
b.
c.

18.2.2

geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden
geschaad; dan wel
dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere
van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het
bouwen:
a.
b.
c.

18.3
18.3.1

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan
500 m²;
het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 500 m²;
de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere
diepte dan 0,4 m;
het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 500 m²
en op een grotere diepte dan 0,4 m;
het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van
drainage over of met een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte dan 0,4
m;
het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 500 m² op een
grotere diepte dan 0,4 m;
het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 500 m² en
dieper dan 0,4 m;
het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur over een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte dan 0,4 m.
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18.3.2

Uitzondering
Het bepaalde in 18.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.

18.3.3

het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het
vervangen van drainagewerken en het sleufloos draineren;
reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden
uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie.

Toetsingscriteria
De in 18.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits:
a.
b.
c.

18.3.4

is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken,
geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of
meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a.
b.
c.

18.4

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming
'Waarde - Archeologie - 3' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van
archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

blad 35 van 48
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Artikel 19
19.1

Waarde - Archeologie - 4
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie - 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a.

19.2
19.2.1

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

Bouwregels
Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan
2.500 m² en dieper dan 0,4 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:
a.
b.
c.

19.2.2

geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden
geschaad; dan wel
dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere
van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het
bouwen:
a.
b.
c.

19.3
19.3.1

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

blad 36 van 48

het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan
2.500 m²;
het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 2.500 m²;
de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 2.500 m² en op een grotere
diepte dan 0,4 m;
het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 2.500 m²
en op een grotere diepte dan 0,4 m;
het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van
drainage over of met een groter oppervlak dan 2.500 m² en op een grotere diepte dan
0,4 m;
het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 2.500 m² op een
grotere diepte dan 0,4 m;
het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 2.500 m² en
dieper dan 0,4 m;
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h.

19.3.2

het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur over een groter oppervlak dan 2.500 m² en op een grotere diepte dan 0,4
m.

Uitzondering
Het bepaalde in 19.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.

19.3.3

het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het
vervangen van drainagewerken en het sleufloos draineren;
reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden
uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie.

Toetsingscriteria
De in 19.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits:
a.
b.
c.

19.3.4

is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken,
geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of
meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a.
b.
c.

19.4

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming
'Waarde - Archeologie - 4' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van
archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

blad 37 van 48
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Artikel 20
20.1

Waarde - Archeologie - 5
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a.

20.2
20.2.1

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

Bouwregels
Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan
10.000 m² en dieper dan 0,4 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:
a.
b.
c.

20.2.2

geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden
geschaad; dan wel
dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere
van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het
bouwen:
a.
b.
c.

20.3
20.3.1

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan
10.000 m²;
het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 10.000 m²;
de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een grotere
diepte dan 0,4 m;
het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 10.000
m² en op een grotere diepte dan 0,4 m;
het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van
drainage over of met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een grotere diepte dan
0,4 m;
het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 10.000 m² op
een grotere diepte dan 0,4 m;
het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 10.000 m² en
dieper dan 0,4 m;
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h.

20.3.2

het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur over een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een grotere diepte dan 0,4
m.

Uitzondering
Het bepaalde in 20.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.

20.3.3

het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het
vervangen van drainagewerken en het sleufloos draineren;
reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden
uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie.

Toetsingscriteria
De in 20.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits:
a.
b.
c.

20.3.4

is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde,
en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord.

Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken,
geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of
meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a.
b.
c.

20.4

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg.

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming
'Waarde - Archeologie - 5' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van
archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

blad 39 van 48

ter vaststelling inpassingsplan N247
Provincie Noord-Holland
Projectnummer 402663

Artikel 21
21.1

Waterstaat - Waterkering
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die
gronden aangewezen bestemmingen, primair bestemd voor de waterkering en de
waterbeheersing.

21.2

Bouwregels
a.
b.
c.
d.

21.3

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mag op of in deze
gronden niet worden gebouwd, anders dan voor deze bestemming.;
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 meter mag bedragen;
Het verbod onder lid a is niet van toepassing op bestaande vergunde gebouwen,
overkappingen en andere bouwwerken binnen de andere ter plaatse aangewezen
bestemmingen.

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a.

b.

21.4

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

b.

c.

blad 40 van 48

het bepaalde in lid 21.2 onder a. en lid 21.2 sub b. en toestaan dat de in de andere
bestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van de waterkerende functie van de waterkering en mits vooraf
overleg heeft plaatsgevonden met de betreffende waterkeringbeheerder;
het bepaalde in lid 21.2 onder a. en lid 21.2 sub c. en toestaan dat de in de andere
bestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waterkerende functie van de
waterkering en mits vooraf overleg heeft plaatsgevonden met de betreffende
waterkeringbeheerder.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd
gezag, de volgende werken, geen gebouw zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, waaronder
bijvoorbeeld rietbeplanting;
2. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
3. het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen van
rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
4. diepploegen;
5. het aanbrengen van gesloten verhardingen, met uitzondering van de verharding van
de N247 en bijbehorende voorzieningen zoals fietspaden en kunstwerken;
6. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van
afvalstoffen;
7. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van
bestaande waterlopen;
8. het indrijven van voorwerpen in de bodem.
De in lid 21.4 sub a. bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:
1. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
3. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning;
De in lid 21.4 sub a. bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend als geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie van de waterkering en
er overleg heeft plaatsgevonden met de waterkeringbeheerder.
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Hoofdstuk 3
Artikel 22

Algemene regels
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.
Een eenmaal als bedrijfswoning gerealiseerd bouwwerk blijft bij de toepassing van deze
regels aangemerkt als bedrijfswoning.

blad 41 van 48
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Artikel 23
23.1
23.1.1

Algemene gebruiksregels
Parkeerregeling
Parkeren, laden en lossen
a.

b.

c.

23.1.2

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor (sloop/nieuw)bouw geldt dat in
voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht en in stand worden gehouden op eigen
terrein voor het parkeren van auto's overeenkomstig het vigerende parkeerbeleid van de
gemeente die bevoegd gezag is voor de aanvraag omgevingsvergunning;
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een van het bestemmingsplan
afwijkend gebruik geldt dat ten behoeve van het afwijkende gebruik in voldoende mate
ruimte moet zijn aangebracht en in stand gehouden op eigen terrein voor het parkeren
van auto's overeenkomstig het vigerende parkeerbeleid van de gemeente die bevoegd
gezag is voor de aanvraag omgevingsvergunning;
Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte
aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende
mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde
terrein dat bij dat gebouw hoort.

Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:
a.
b.

23.2

het bepaalde in lid 23.1.1 onder a en b overeenkomstig de voorwaarden gesteld in het
vigerende parkeerbeleid van de gemeente die bevoegd gezag is voor de aanvraag
omgevingsvergunning.
het bepaalde in lid 23.1.1 onder c voor zover op andere wijze in laad- of losruimte wordt
voorzien.

Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.
c.

blad 42 van 48

het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen,
anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten
bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
het storten van puin en afvalstoffen;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting of
straatprostitutie.
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Artikel 24

Algemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a.
b.

c.

d.

blad 43 van 48

de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10%
van die maten, afmetingen en percentages;
de bestemmingsregels voor het toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven, mits deze wijziging niet
meer bedraagt dan 2 m;
de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de
plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met
afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die
gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m.
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Artikel 25

Algemene wijzigingsregels
Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin dat:
a.

b.

blad 44 van 48

de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' wordt aangebracht, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien er sprake is van het
verleggen van een bestaande leiding;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van Artikel 13 van
overeenkomstige toepassing zijn;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en
landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische en
archeologische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
de dubbelbestemming 'Leiding - Water' wordt aangebracht, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien er sprake is van het
verleggen van een bestaande leiding;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van Artikel 14 van
overeenkomstige toepassing zijn;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en
landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische en
archeologische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
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Artikel 26
26.1

Overige regels
Bevoegdheid tot het vaststellen van nieuw plan
De gemeenteraden van de gemeenten Amsterdam en Waterland zijn na vaststelling van dit
inpassingsplan bevoegd een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden waarop dit
inpassingsplan betrekking heeft indien:
a.
b.

26.2

daarbij wordt voorzien in de bestemmingen, aanduidingen, de planregels en de
verbeelding zoals neergelegd in dit inpassingsplan;
of in afwijking van lid a. na uitvoering van de reconstructie.

Bevoegdheid tot verlenen omgevingsvergunningen
De gemeenten Amsterdam en Waterland zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van
omgevingsvergunningen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

blad 45 van 48
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Hoofdstuk 4
Artikel 27
27.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a.

b.
c.

27.2

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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
dit lid 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.

Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a.
b.
c.
d.
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het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid 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;
indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
dit lid 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.

ter vaststelling inpassingsplan N247
Provincie Noord-Holland
Projectnummer 402663

Artikel 28

Slotregel
Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het inpassingsplan N247'.
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ter vaststelling inpassingsplan N247
Provincie Noord-Holland
Projectnummer 402663

Bijlagen bij de regels
Bijlage 1

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 2

Veenpoldergebieden

Bijlage 3

Lijst met kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

blad 48 van 48

