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Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

Hoofdstuk 1 – Inleidende regels
Artikel 1
1.1

Begrippen

plan:

het inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) met identificatienummer
NL.IMRO.9927.Inppl17022N241-va01 van de provincie Noord-Holland.
1.2

inpassingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen.
1.3

aanduiding:

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

aanbouw:

een bijbehorend bouwwerk, dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een
hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden
kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is
aan het hoofdgebouw.
1.6

agrarisch bedrijf:

een bedrijf in de vorm van een akkerbouwbedrijf, tuinbouwbedrijf of
dierenhouderijbedrijf, dan wel in de vorm van een combinatie daarvan.
1.7

agrarisch gebruik:

gebruik dat is gericht op akkerbouw en veeteelt.
1.8

akkerbouw- en tuinbouwbedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het
telen van gewassen.
1.9

archeologisch deskundige:

een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige op het gebied van de
archeologische monumentenzorg.
1.10

archeologisch onderzoek:

onderzoek in het kader van de archeologische monumentenzorg verricht door een
gecertificeerde dienst, bedrijf of instelling en werkend volgens de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie.
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1.11

archeologische waarden:

de waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen
of bewoningssporen van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun
betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde van algemeen belang
zijn.
1.12

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.13

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.
1.14

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.15

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk.
1.16

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.
1.17

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
1.18

bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.
1.19

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.20

bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde
is verbonden.
1.21

dierenhouderijbedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het
houden van dieren;
1.22

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte vormt.
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1.23

geluidgevoelig object:

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidsgevoelige
functie als bedoeld in de Wet geluidhinder.
1.24

grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt.
1.25

hogere grenswaarde:

de bij het inpassingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting
van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het
Besluit geluidhinder.
1.26

kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor 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.
1.27

ligplaats:

een door de gemeente aangewezen ligplaats die door een woonschip wordt
ingenomen.
1.28

maatregelenonderzoek:

maatregelenonderzoek zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, artikel 77, onder 1, sub
b.
1.29

normaal onderhoud, gebruik en beheer:

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat
het voortbestaan van deze objecten op tenminste het bestaande kwaliteitsniveau
wordt bereikt.
1.30

nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en
electriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut,
waaronder in ieder geval wordt begrepen transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes en zendmasten.
1.31

paardenhouderij:

een bedrijf dat gericht is op het houden, stallen of africhten van paarden en/of pony’s,
alsmede de handel in paarden en/of pony’s, niet zijnde een paardenfokkerij.
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1.32

peil:

a.

voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de
bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van
het meest nabij gelegen punt waar het water grenst aan het vaste land.
1.33

straatmeubilair:

verkeersvoorzieningen die niet tot de weg zelf behoren waaronder lantaarnpalen,
wegaanduidingen, richtingaanwijzers, verkeersborden, geleiderails en
wegmarkeringen.
1.34

voorkeursgrenswaarde:

de bij het inpassingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting
van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet
geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder.
1.35

werkterrein:

het terrein waar de aannemer gebruik van kan maken voor opslag van bouwstoffen en
plaatsing van keten, loodsen en hulpwerken.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals antennes, en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.2

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein
ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3
3.1

Agrarisch met waarden

Bestemmingsomschrijving

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

de uitoefening van akkerbouw- en tuinbouwbedrijven met een grondgebonden
agrarische bedrijfsvoering;
b. uitsluitend op de bestaande locatie, de uitoefening van dierenhouderijbedrijven
met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
c. het hobbymatig agrarisch gebruik (waaronder het houden van paarden) en het
weiden van paarden ten behoeve van een bedrijfsmatige paardenhouderij dan wel
een paardenhouderij als nevenactiviteit;
d. behoud en versterking van aanwezige cultuurhistorische waarden in de vorm van
waardevolle bestaande verkavelingspatronen;
met de daarbij behorende:
e.
f.
g.
h.
i.
3.2

groenvoorzieningen;
openbare nutsvoorzieningen;
voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
waterlopen- en partijen.
Bouwregels

In of op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd, die voldoen aan de volgende regels:
a.

de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter
bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
dan 1 meter bedragen;
3.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van glastuinbouw;
b. het gebruik van gronden ten behoeve van energieopwekking door middel van
biomassavergisting;
c. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
d. het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van de opslag van goederen
en materialen anders dan ter plaatse noodzakelijk voor de uitoefening van het
agrarisch bedrijf;
e. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
f. het gebruik van gronden en bebouwing voor de stalling en/of opslag van (aan het
oorspronkelijk gebruik) onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik van gronden en bebouwing voor de huisvesting van
seizoensarbeiders, anders dan op een bestaande locatie en in bestaande omvang;
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3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
a.

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders vereist:
1. het dempen of (ver)graven van sloten en andere waterlopen;
2. het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
3. het aanleggen van voet- en fietspaden;
4. het aanleggen van dagrecreatieve voorzieningen;
5. het aanleggen van kavelpaden en andere verhardingen met een
oppervlakte groter dan 100 m².

b. De in 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;
4. die plaatsvinden op gronden waarvoor door de aanvrager van de
omgevingsvergunning is aangetoond dat de cultuurhistorisch waardevolle
verkavelingspatronen door uitvoering van eerdere werken of
werkzaamheden niet langer aanwezig zijn.
c.

De onder sub a bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien
geen onevenredige aantasting plaatsvindt ten aanzien van cultuurhistorisch
waardevolle verkavelingspatronen.
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Artikel 4

Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

groenvoorzieningen, bermen, beplanting en plantsoenen;
ter plaatse van de aanduiding 'pad' voor fiets- en wandelpaden;
parkeren;
waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
kunstwerken, zoals bruggen, duikers, dammen en dergelijke;
nutsvoorzieningen;
verkeersvoorzieningen;
tewaterlaatplaatsen;
speelvoorzieningen.

4.2 Bouwregels
In of op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd, die voldoen aan de volgende regels:
a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter
bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
dan 8 meter bedragen;
4.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het
gebruik van gronden ten behoeve van verblijfsrecreatie.
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Artikel 5

Verkeer - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

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

wegen en straten met dien verstande dat:
1. de weg uit niet meer dan twee rijstroken bestaat, waarbij opstelstroken en
busstroken niet worden meegeteld;
2. het midden van de weg gelegen dient te zijn ter plaatse van de figuur 'as van
de weg';
kunstwerken en straatmeubilair;
fiets- en voetpaden;
bermen, bermbeplanting, taluds en sloten;
groenvoorzieningen;
waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
nutsvoorzieningen;
geluidsbeperkende voorzieningen ten behoeve van geluidgevoelige objecten;

5.2 Bouwregels
In of op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd, die voldoen aan de volgende regels:
a.

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 8 meter;

5.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de inrichting
van geluidsbeperkende voorzieningen als bedoeld in artikel 5.1 onder h, ter
voorkoming van een onevenredige aantasting van:
•
•
•

het ruimtelijk beeld;
de woonsituatie;
de sociale veiligheid.

5.4 Specifieke gebruiksregels
a.

Het gebruik van deze bestemming door doorgaand gemotoriseerd verkeer is na
herinrichting van de weg zoals voorzien in dit plan uitsluitend toegestaan indien
de noodzakelijke landschappelijke maatregelen zijn getroffen zoals verwoord in
het door het college van Gedeputeerde Staten vast te stellen landschapsplan
waarbij minimaal aan de volgende landschappelijke inpassing invulling wordt
gegeven:
•
Langs de Westerlangereis: een herkenbaar dijkprofiel en gevarieerde
wegbegeleidende beplanting en waarbij het zicht op molen De Hoop
behouden blijft;
•
Door de polder Lage Hoek: een herkenbare kavelstructuur en een open
landschapsbeeld;
•
In de kern Opmeer: overwegend laanbeplanting in samenhang met open
zones, bosvakken, parken en afschermende beplanting;
•
Langs de Achterwijzend: een herkenbare kavelstructuur en een open
landschapsbeeld voor zover dit met het oog op instandhouding van de
essentiële vleermuisroute is toegestaan.
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b. Het gebruik van deze bestemming door doorgaand gemotoriseerd verkeer, voor
wat betreft de wegvakken gelegen binnen een afstand van 250 meter van de
percelen gelegen aan de adressen zoals genoemd in artikel 5.4 sub b onder 1, is
na herinrichting van deze wegvakken zoals voorzien in dit plan uitsluitend
toegestaan indien:
1. een maatregelenonderzoek is uitgevoerd voor de geluidgevoelige objecten aan
de:
• Verlaat 30 te Heerhugowaard;
• A.C. de Graafweg 1 te Opmeer;
• Breestraat 1 te Opmeer;
• Breestraat 2 te Opmeer;
• Breestraat 3 te Opmeer;
• Middelweg 36 te Opmeer;
• Pade 6 te Opmeer; en
2. adequate bron- of overdrachtsmaatregelen zijn genomen die er toe leiden dat
de maximale gevelbelasting 63 dB bedraagt op de objecten genoemd in
artikel 5.4 sub b onder 1; waarbij
3. indien geen adequate bron- of overdrachtsmaatregelen kunnen worden
getroffen, maatregelen aan de geluidgevoelige objecten zijn getroffen met
betrekking tot de geluidwering van de gevels om te bevorderen dat de
geluidsbelasting binnen de woning bij gesloten ramen ten hoogste 33 dB
bedraagt tenzij de rechthebbende ten aanzien van het geluidgevoelig object
niet heeft toegestemd mee te werken aan maatregelen die moeten worden
getroffen.
c.

Het gebruik van deze bestemming door doorgaand gemotoriseerd verkeer, voor
wat betreft de wegvakken gelegen binnen een afstand van 250 meter van de
percelen gelegen aan de adressen zoals genoemd in artikel 5.4 sub c onder 1, is
na herinrichting van deze wegvakken zoals voorzien in dit plan uitsluitend
toegestaan indien:
1. een maatregelenonderzoek is uitgevoerd voor de geluidgevoelige objecten aan
de:
• A.C. de Graafweg 2 te Heerhugowaard
• A.C. de Graafweg 6A te Heerhugowaard
• A.C. de Graafweg 6 te Heerhugowaard
• A.C. de Graafweg 10 te Heerhugowaard;
• Verlaat 1 te Heerhugowaard;
• Verlaat 3A te Heerhugowaard;
• Verlaat 5 te Heerhugowaard;
• Verlaat 7 te Heerhugowaard;
• Verlaat 32 te Heerhugowaard;
• Verlaat 34 te Heerhugowaard;
• Verlaat 36 te Heerhugowaard;
• Langereis 7 te Hoogwoud;
• A.C. de Graafweg 9 te Opmeer; en
2. adequate bron- of overdrachtsmaatregelen zijn genomen die er toe leiden dat
de maximale gevelbelasting 60 dB bedraagt op de objecten genoemd in
artikel 5.4 sub c onder 1; waarbij
3. indien geen adequate bron- of overdrachtsmaatregelen kunnen worden
getroffen, maatregelen aan de geluidgevoelige objecten zijn getroffen met
betrekking tot de geluidwering van de gevels om te bevorderen dat de
geluidsbelasting binnen de woning bij gesloten ramen ten hoogste 33 dB
bedraagt tenzij de rechthebbende ten aanzien van het geluidgevoelig object
niet heeft toegestemd mee te werken aan maatregelen die moeten worden
getroffen.
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d. Het gebruik van deze bestemming, voor wat betreft de wegvakken gelegen binnen
een afstand van 250 meter van de percelen aan de A.C. de Graafweg 2A en A.C. de
Graafweg 4 te Heerhugowaard, door doorgaand gemotoriseerd verkeer is na
herinrichting van die wegvakken zoals voorzien in dit plan uitsluitend toegestaan
indien voor ingebruikname van die heringerichte wegvakken de volgende
geluidgevoelige objecten zijn gesaneerd:
• A.C. de Graafweg 2A, Heerhugowaard;
• A.C. de Graafweg 4, Heerhugowaard.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels
a.

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in artikel 5.1 sub a onder 2 voor het situeren van het midden van de
weg binnen een strook van 2 m aan weerszijden de figuur 'as van de weg' mits:
1. akoestisch onderzoek aantoont dat dit niet leidt tot een reconstructie-effect in
de zin van de Wet geluidhinder; of
2. wanneer sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet
geluidhinder de geluidsbelasting vanwege werkverkeer op de gevel van
geluidgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.
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Artikel 6

Verkeer - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen en straten;
b. fiets- en voetpaden, bermen, sloten, tunnels, straatmeubilair en andere
verkeersvoorzieningen;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
f. nutsvoorzieningen;
g. kunstwerken.
6.2 Bouwregels
In of op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd die voldoen aan de volgende regels:
a.

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 8 meter;
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Artikel 7

Water

7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. water;
b. groen;
c. bermen en taluds;
met de daarbij behorende:
d. kunstwerken;
e. tewaterlaatplaatsen ten behoeve van de brandweer.
7.2 Bouwregels
In of op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd, die voldoen aan de volgende regels:
a.

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag, niet meer
bedragen dan 8,00 meter.

7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1

Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
b. een ligplaats voor woonschepen;
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Artikel 8

Verkeer - Voorlopig 1

8.1 Voorlopige bestemming
8.1.1

Bestemmingsomschrijving

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

uitvoering en -oefening van werkzaamheden voor de aanleg van wegen;
wegverkeer;
verblijfsgebied;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
civieltechnische voorzieningen;
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
werkterreinen;
gronddepot.

8.1.2
a.

Bouwregels

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met
uitzondering van bouwketen, opslagcontainers en gebouwen ten behoeve van
nutsvoorzieningen met dien verstande dat de bouwhoogte van gebouwen ten
hoogste 7,5 m mag bedragen.

8.1.3

Geldigheidstermijn van de voorlopige bestemming

De termijn waarvoor de voorlopige bestemming geldt, zoals bedoeld in lid 8.1.1,
bedraagt 5 jaar, gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding van het Inpassingsplan
N241 A.C. de Graafweg.
8.1.4

Voorwaardelijke verplichting

De in artikel 8.1.2 bedoelde gebouwen dienen uiterlijk drie maanden na het
verstrijken van de geldigheidstermijn als bedoeld 8.1.3 te zijn verwijderd.
8.2 Definitieve bestemming
8.2.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Voorlopig 1' aangewezen gronden dienen na het verstrijken van de
geldigheidstermijn als bedoeld in lid 8.1.3 te worden aangemerkt als 'Verkeer -1' en
zijn bestemd zoals omschreven in artikel 5.
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Artikel 9

Verkeer - Voorlopig 2

9.1 Voorlopige bestemming
9.1.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Voorlopig 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

uitvoering en -oefening van werkzaamheden voor de aanleg van wegen;
wegverkeer;
verblijfsgebied;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
civieltechnische voorzieningen;
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
werkterreinen;
gronddepot.

9.1.2
a.

Bouwregels

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met
uitzondering van bouwketen, opslagcontainers en gebouwen ten behoeve van
nutsvoorzieningen met dien verstande dat de bouwhoogte van gebouwen ten
hoogste 7,5 m mag bedragen.

9.1.3

Geldigheidstermijn

De termijn waarvoor de voorlopige bestemming geldt, zoals bedoeld in lid 9.1.1,
bedraagt maximaal 5 jaar, gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding van het
Inpassingsplan N241 A.C. de Graafweg.
9.1.4

Voorwaardelijke verplichting

De in artikel 9.1.2 bedoelde gebouwen dienen uiterlijk drie maanden na het
verstrijken van de geldigheidstermijn als bedoeld 9.1.3 te zijn verwijderd.
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9.2 Definitieve bestemming
9.2.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Voorlopig 2' aangewezen gronden dienen na het verstrijken van de
geldigheidstermijn als bedoeld in lid 9.1.3 te worden aangemerkt als ”Agrarisch' en
zijn bestemd voor:
a.

agrarisch grondgebruik;

met daaraan ondergeschikt:
b. het behoud, herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden;
c. nutsvoorzieningen;
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. ontsluitingswegen van bebouwde percelen en agrarische kavelpaden;
f. sloten, vaarten en daarmee gelijk te stellen waterlopen

9.2.2

Bouwregels definitieve bestemming

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 erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1,5 m
bedragen;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet
meer dan 5 m bedragen.
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Artikel 10
10.1

Leiding

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van:
a.

ondergrondse leidingen voor gas, water, elektriciteit, riool en overige stoffen met
een belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud en bescherming van
een leiding, waarbij de breedte van de belemmeringenstrook wordt bepaald door
de bestemmingsgrenzen van de bestemming 'Leiding';

en
b. het bouwen van bouwwerken ten dienste van de bedoelde leiding(en).
10.2

Bouwregels

In of op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd, die voldoen aan de volgende regels:
a.

de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen
dan 3,00 meter;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van andere voor deze gronden
geldende bestemmingen, zijn uitsluitend toelaatbaar indien de belangen in
verband met de betrokken leiding(en) zich hier niet tegen verzetten.
10.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van artikel
10.2, onder b, voor het bouwen van gebouwen en of bouwwerken geen gebouw
zijnde, overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien:
a. de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad;
b. geen kwetsbare objecten worden toegelaten; en
c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder.
10.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
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10.4.1 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
bestemming(en) een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en
wethouders vereist:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

het aanbrengen van hoog opgaand en/of diep wortelende beplanting, waaronder
bijvoorbeeld rietbeplanting;
het rooien van diepwortelende beplanting;
het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
het verrichten van grondroeractiviteiten (b.v. het aanbrengen van rioleringen,
kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
diepploegen;
het aanbrengen van gesloten verhardingen;
het indrijven van voorwerpen in de bodem;
het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van
afvalstoffen;
het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van
bestaande waterlopen.

10.4.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in lid 10.4.1 is niet van toepassing op werken geen bouwwerk
zijnde en/of werkzaamheden die:
a.
b.
c.
d.
e.

vallen onder normaal beheer en onderhoud;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
verband houden met graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten;
verband houden met de aanleg van de betreffende leiding.

10.4.3 Toelaatbaarheid
De werken geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden als bedoeld in lid 10.4.1 zijn
slechts toelaatbaar indien en voor zover dit niet strijdig is met de belangen van de
leiding.
10.4.4 Adviesprocedure
Voordat omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 wordt verleend, wordt
vooraf schriftelijk advies ingewonnen bij de betrokken leiding exploitant.
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Artikel 11
11.1

Leiding - Gas

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
a.

de aanleg en instandhouding van een ondergrondse gastransportleiding voor
aardgas en stikstof, met een diameter van ten hoogste 42 inch en een druk van
ten hoogste 66,2 bar, met de hartlijn van de leiding ter plaatse van de aanduiding
'hartlijn leiding - gas 1';
b. de aanleg en instandhouding van een ondergrondse gastransportleiding voor
aardgas en stikstof, met een diameter van ten hoogste 36 inch en een druk van
ten hoogste 66,2 bar, met de hartlijn van de leiding ter plaatse van de aanduiding
'hartlijn leiding - gas 2';
c. de aanleg en instandhouding van een ondergrondse gastransportleiding voor
aardgas en stikstof, met een diameter van ten hoogste 24 inch en een druk van
ten hoogste 79,9 bar, met de hartlijn van de leiding ter plaatse van de aanduiding
'hartlijn leiding - gas 3';
d. de aanleg en instandhouding van een ondergrondse gastransportleidingvoor
aardgas en stikstof, met een diameter van ten hoogste 6 inch en een druk van ten
hoogste 40 bar en de bijbehorende afsluiterschema's, met de hartlijn van de
leiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas 4'.
11.2

Bouwregels

In of op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd, die voldoen aan de volgende regels:
a.

de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen
dan 3,00 meter.

11.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in
afwijking van het bepaalde in lid 11.2, ten behoeve van het bouwen, overeenkomstig
de betreffende andere bestemming van deze gronden, mits:
a. de veiligheid met betrekking tot de leiding niet wordt geschaad;
b. geen kwetsbare objecten worden toegelaten, en
c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder.
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11.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
11.4.1 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
bestemming(en) een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en
wethouders vereist:
a.

aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van
andere oppervlakteverhardingen;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
c. verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden;
d. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplantingen;
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
f. aanleggen, vergraven en dempen van watergangen, sloten en andere
waterpartijen;
g. het permanent opslaan van goederen.
11.4.2 Uitzonderingen
Het in lid 11.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en
werkzaamheden:
a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:
1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen vergunning was vereist;
2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende vergunning;
c. in het kader van graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet
informatieuitwisseling ondergrondse netten.
11.4.3 Toelaatbaarheid
Werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 11.4.1, zijn slechts toelaatbaar, indien
door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij
indirect te verwachten gevolgen:
a.

de integriteit en werking van en de veiligheid met betrekking tot de leiding niet
worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten, en
b. ter zake daarvan vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.
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Artikel 12
12.1

Leiding - Gas 1

Bestemmingsomschrijving

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

een strook ten behoeve van een hoofdgastransportleiding en de daarbijbehorende
belemmeringenstrook, alsmede het onderhoud en beheer daarvan.

12.2

Bouwregels

In of op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd, die voldoen aan de volgende regels:
a.

de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen
dan 2,00 meter.

12.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in
afwijking van het bepaalde in lid 12.2, ten behoeve van het bouwen, overeenkomstig
de betreffende andere bestemming van deze gronden, mits:
a. de veiligheid met betrekking tot de leiding niet wordt geschaad;
b. geen kwetsbare objecten worden toegelaten, en
c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder.
12.4

Specifieke gebruiksregels

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

het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen ten
behoeve van inspectie en onderhoud van de gastransportleiding.
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12.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
12.5.1 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
bestemming(en) een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en
wethouders vereist:
a.

het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen
van de bodemstructuur;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
c. het in de grond drijven van voorwerpen;
d. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen;
e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere diepwortelende
beplantingen;
f. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere
watergangen.
12.5.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 30.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatieuitwisseling ondergrondse
netten betreffen.
12.5.3 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de leiding.
Voorafgaand aan de vergunningverlening zal hierover advies worden ingewonnen bij
de leidingbeheerder.
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Artikel 13
13.1

Leiding - Hoogspanning

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a.

een ondergrondse hoogspanningsverbinding met een spanning van maximaal 150
kV; met de daarbij behorende:
b. belemmeringenstrook van ten hoogste 5 meter ter weerszijden van het kabelbed;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
13.2

Bouwregels

13.2.1 Gebouwen
a.

In afwijking van wat elders in deze regels is bepaald, mogen op of in de in lid 13.1
onder a en b genoemde gronden geen gebouwen worden gebouwd.
b. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag op
of in de in lid 13.1 onder a en b genoemde gronden uitsluitend worden gebouwd,
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging of vernieuwing van
bestaande bouwwerken.
13.3

Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.2 voor
het bouwen binnen de belemmeringenstrook overeenkomstig de andere daar
voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet
wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken
leidingbeheerder.
13.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
13.4.1 Vergunningplicht
a.

Het is verboden op of in de in lid 13.1 onder a en b bedoelde gronden zonder of
in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders, de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen van beplantingen en bomen;
2. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
3. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden
gerekend afgraven, ontginnen, drainage en ophogen;
5. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en
andere wateren.
6. het permanent opslaan van goederen.
b. Dit verbod geldt voor de onder 13.4.1 a1, a3 en a4 genoemde werken en
werkzaamheden enkel voor zover de diepte van bovengenoemde werken en
werkzaamheden meer bedraagt dan 0,80 m beneden maaiveld.
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13.4.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in lid 13.4.1 is niet van toepassing op werken en/of
werkzaamheden die:
a. verband houden met de aanleg van de betreffende hoogspanningsverbinding;
b. reeds in uitvoering zijn of vergund zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van
het inpassingsplan;
c. het normale onderhoud van de hoogspanningsverbinding en
belemmeringenstrook of van de functies van de andere voorkomende
bestemming(en) betreffen.
13.4.3 Toelaatbaarheid
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 13.4.1 kan worden verleend indien de
betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet
onevenredig schaden.
13.4.4 Advies
Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in
lid 13.4.1, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de
leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of
werkzaamheden de belangen in verband met de leiding niet onevenredig worden
geschaad en welke voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van
eventuele schade.
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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.

14.2

Bouwregels

In of op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd, die voldoen aan de volgende regels:
a.

de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen
dan 2,00 meter;

14.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
14.3.1 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 van het college van burgemeester en
wethouders vereist:
a.

het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen
van de bodemstructuur;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 0,30 m;
c. het in de grond drijven van voorwerpen dieper dan 0,30 m;
d. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplanting die dieper
wortelt of kan wortelen dan 0,30 m.
14.3.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 14.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
14.3.3 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunningen kunnen slechts worden verleend, indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de
betreffende leiding.
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14.4

Wijzigingsbevoegdheid

14.4.1 Verwijderen dubbelbestemming
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming
'Leiding - Water' wordt verwijderd, mits:
a.

deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, indien er sprake is van het
verwijderen dan wel verleggen van een bestaande leiding;
b. 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 - Archeologie 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de
bescherming van aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden
van de gronden.
15.2

Bouwregels

Op de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd met
uitzondering van:
a.

bouwwerken met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2, of indien de
grondwerkzaamheden niet dieper reiken dan 0,35 meter onder maaiveld, voor
zover passend binnen de overige aan de grond gegeven bestemming;
b. ver-/nieuwbouw of uitbreiding van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte
met ten hoogste 100 m2 wordt vergroot, of indien de grondwerkzaamheden niet
dieper reiken dan 0,35 meter onder maaiveld, voor zover passend binnen de
overige aan de grond gegeven bestemming.
15.3
a.

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in lid 15.2 ten behoeve van een overige aan deze gronden toegekende
bestemming, indien is gebleken dat het oprichten van het bouwwerk, waarvoor
omgevingsvergunning wordt gevraagd, niet zal leiden tot een verstoring van de
archeologische resten.
b. Aan een omgevingsvergunning als bedoeld onder a kunnen de volgende
voorschriften worden verbonden:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de activiteiten door een archeologisch deskundige.
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15.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
15.4.1 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 van het college van burgemeester en
wethouders vereist:
a. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
b. bodem verlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins
aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en
ploegwerk;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven
van voorwerpen;
f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende
constructies;
g. diepploegen;
h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van
reeds bestaande watergangen;
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand.
15.4.2 Uitzonderingen
Het in lid 15.4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of
werkzaamheden die:
a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
b. in het kader van het normale beheer en onderhoud (incl. sleufloos draineren,
indien het terrein al eerder is gedraineerd);
c. een project betreffen met een oppervlakte van niet meer dan 100 m² en niet
dieper dan 0,35 m onder maaiveld;
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
omgevingsvergunning of een ontgrondingvergunning;
e. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een
omgevingsvergunning, zoals in lid 15.3 bedoeld, is verleend;
f. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
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15.4.3 Toelaatbaarheid
Een omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 15.4.1 wordt in ieder geval verleend,
indien:
a. de aanvrager een archeologisch rapport heeft overlegd waarin de archeologische
waarde van het te verstoren terrein naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:
1. het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden
geborgd; of
2. de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden
geschaad; of
3. kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden
aanwezig zijn;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige.
15.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin, dat de
dubbelbestemming '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 16

16.1

Waarde - Archeologie 3

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de
bescherming van aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden
van de gronden.
16.2

Bouwregels

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd met
uitzondering van:
a.

bouwwerken met een oppervlakte van ten hoogste 500 m2, of indien de
grondwerkzaamheden niet dieper reiken dan 0,4 meter onder maaiveld, voor
zover passend binnen de overige aan de grond gegeven bestemming;
b. ver-/nieuwbouw of uitbreiding van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte
met ten hoogste 500 m2 wordt vergroot, of indien de grondwerkzaamheden niet
dieper reiken dan 0,4 meter onder maaiveld, voor zover passend binnen de
overige aan de grond gegeven bestemming.
16.3
a.

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in lid 16.2 ten behoeve van een overige aan deze gronden toegekende
bestemming, indien is gebleken dat het oprichten van het bouwwerk, waarvoor
omgevingsvergunning wordt gevraagd, niet zal leiden tot een verstoring van de
archeologische resten.
b. Aan een omgevingsvergunning als bedoeld onder a kunnen de volgende
voorschriften worden verbonden:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de activiteiten door een archeologisch deskundige.
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16.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
16.4.1 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 van het college van burgemeester en
wethouders vereist:
a. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
b. bodem verlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen
van wijzigingen in het maaiveld;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van
voorwerpen;
f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende
constructies;
g. diepploegen;
h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds
bestaande watergangen;
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand.
16.4.2 Uitzonderingen
Het in lid 16.4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of
werkzaamheden die:
a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
b. in het kader van het normale beheer en onderhoud (incl. sleufloos draineren,
indien het terrein al eerder is gedraineerd);
c. een project betreffen met een oppervlakte van niet meer dan 500 m² en niet
dieper dan 0,4 m onder maaiveld;
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of
een ontgrondingvergunning;
e. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een
omgevingsvergunning, zoals in lid 16.3 bedoeld, is verleend;
f. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
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16.4.3 Toelaatbaarheid
Een omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 16.4.1 wordt in ieder geval verleend,
indien:
a.

de aanvrager een archeologisch rapport heeft overlegd waarin de archeologische
waarde van het te verstoren terrein naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:
1. het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden
geborgd; of
2. de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden
geschaad; of
3. kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden
aanwezig zijn;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige.
16.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin, dat de verbeelding
wordt gewijzigd zodanig dat de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' geheel of
gedeeltelijk wordt verwijderd of gewijzigd, 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 4

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de
bescherming van aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden
van de gronden.
17.2

Bouwregels

Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd met
uitzondering van:
a.

bouwwerken met een oppervlakte van ten hoogste 2.500 m2, of indien de
grondwerkzaamheden niet dieper reiken dan 0,4 meter onder maaiveld, voor
zover passend binnen de overige aan de grond gegeven bestemming;
b. ver-/nieuwbouw of uitbreiding van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte
met ten hoogste 2.500 m2 wordt vergroot, of indien de grondwerkzaamheden
niet dieper reiken dan 0,4 meter onder maaiveld, voor zover passend binnen de
overige aan de grond gegeven bestemming.
17.3
a.

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in lid 17.2 ten behoeve van een overige aan deze gronden toegekende
bestemming, indien is gebleken dat het oprichten van het bouwwerk, waarvoor
omgevingsvergunning wordt gevraagd, niet zal leiden tot een verstoring van de
archeologische resten.
b. Aan een omgevingsvergunning als bedoeld onder a kunnen de volgende
voorschriften worden verbonden:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de activiteiten door een archeologisch deskundige.
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e. 17.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.4.1 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
bestemming(en) een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en
wethouders vereist:
a. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
b. bodem verlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen
van wijzigingen in het maaiveld;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van
voorwerpen;
f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende
constructies;
g. diepploegen;
h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds
bestaande watergangen;
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand.
17.4.2 Uitzonderingen
Het in lid 17.4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of
werkzaamheden die:
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
a.

in het kader van het normale beheer en onderhoud (incl. sleufloos draineren,
indien het terrein al eerder is gedraineerd);
b. een project betreffen met een oppervlakte van niet meer dan 2.500 m² en niet
dieper dan 0,4 m onder maaiveld;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of
een ontgrondingvergunning;
d. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een
omgevingsvergunning, zoals in lid 17.3 bedoeld, is verleend;
e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
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17.4.3 Toelaatbaarheid
Een omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 17.4.1 wordt in ieder geval verleend,
indien:
a.

de aanvrager een archeologisch rapport heeft overlegd waarin de archeologische
waarde van het te verstoren terrein naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:
1. het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden
geborgd; of
2. de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden
geschaad; of
3. kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden
aanwezig zijn;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige.
17.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de verbeelding
wordt gewijzigd zodanig dat de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' geheel of
gedeeltelijk wordt verwijderd of gewijzigd, 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 - Cultuurhistorie

Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Cultuurhistorie" aangewezen gronden zijn behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, de bescherming
en het herstel van de cultuurhistorische, bouwhistorische en beeldbepalende
elementen in de op die grond gelegen bouwwerken, bouwwerken geen gebouw zijnde
en verkavelings- en landschapselementen.
18.2
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
18.2.1 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
bestemming(en) een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en
wethouders vereist:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

het aanbrengen van hoogopgaande- en/of diepwortelende beplanting, waaronder
bijvoorbeeld rietbeplanting;
het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
het verrichten van grondroeractiviteiten (b.v. het aanbrengen van rioleringen,
kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
diepploegen;
het aanbrengen van gesloten verhardingen;
het indrijven van voorwerpen in de bodem;
het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van
afvalstoffen;
het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen.

18.2.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in lid 18.2.1 is niet van toepassing op werken geen bouwwerk
zijnde en/of werkzaamheden die:
a. vallen onder normaal beheer en onderhoud;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
18.2.3 Toelaatbaarheid
De werken geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden als bedoeld in lid 18.2.1 zijn
slechts toelaatbaar indien en voor zover dit niet strijdig is met de waarde cultuur
historie, zoals vastgelegd het rapport "Gemeente Heerhugowaard een historischgeografische inventarisatie (inclusief de karakteristieke bebouwing)" dat als Bijlage 3
bij dit inpassingsplan is gevoegd.
18.2.4 Adviesprocedure
Alvorens over een omgevingsvergunning voor werken geen bouwwerk zijnde en
werkzaamheden (lid 18.2.1) te beslissen, winnen het college van burgemeester en
wethouders schriftelijk advies in bij een deskundige op het gebied van cultuur
omtrent de vraag of door de voorgenomen werken geen bouwwerken zijnde en
werkzaamheden de waarde cultuur, zoals vastgelegd het rapport Historischgeografische inventarisatie gemeente Heerhugowaard niet onevenredig wordt
geschaad en welke voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van
eventuele schade.
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Artikel 19
19.1

Waterstaat - Waterkering

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een secundaire waterkering.
19.2

Bouwregels

19.2.1 Bouwverbod
In afwijking van het bepaalde in de bouwregels van de andere daar voorkomende
bestemmingen, mogen op de in lid 19.1 bedoelde gronden geen gebouwen en
bouwwerken geen gebouw zijnde worden gebouwd.
19.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in lid 19.2.1 voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken geen gebouw
zijnde overeenkomstig de bestemming, indien de belangen van de waterkering daar
niet onevenredig door worden geschaad.
19.3.1 Advies
Voordat wordt besloten omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning, winnen
burgemeester en wethouders advies in bij de beheerder(s) van de waterkering over de
vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten de belangen van de waterkering niet
onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.
19.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
19.4.1 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
bestemming(en) een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en
wethouders vereist:
a. het aanbrengen van hoogopgaande- en/of diepwortelende beplanting;
b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het verrichten van grondroeractiviteiten (b.v. het aanbrengen van rioleringen,
kabels, leidingen en drainage);
d. het aanbrengen van verhardingen;
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van
bestaande waterlopen.
19.4.2 Uitzondering
Het verbod als bedoeld in lid 19.4.1 is niet van toepassing op werken geen bouwwerk
zijnde en/of werkzaamheden die:
a. vallen onder normaal beheer en onderhoud;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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19.4.3 Toelaatbaarheid
De werken geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden als bedoeld in lid 19.4.1 zijn
slechts toelaatbaar indien en voor zover dit niet strijdig is met de belangen van de
waterkering.
19.4.4 Adviesprocedure
Voordat wordt besloten omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning, winnen
burgemeester en wethouders advies in bij de beheerder(s) van de waterkering over de
vraag of door de voorgenomen uitvoering werken geen bouwwerk zijnde of
werkzaamheden de belangen van de waterkering niet worden geschaad en de
eventueel te stellen voorwaarden.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 20

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 21
21.1

Algemene aanduidingsregels

Milieuzone - waterbergingsgebied

21.1.1 Aanduidingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterbergingsgebied' zijn gronden mede
bestemd voor de (tijdelijke) waterberging.
21.1.2 Bouwregels
In afwijking van de aldaar voorkomende bestemming, mogen uitsluitend bouwwerken
ten dienste van het beheer van de waterberging worden opgericht.
21.1.3 Afwijken van bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking
van het bepaalde in lid 21.1.2 ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de daar
voorkomende bestemming(en), indien vooraf advies van de waterbeheerder is
ingewonnen omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning het
waterhuishoudkundig belang niet onevenredig wordt aangetast alsmede omtrent
eventueel aan de vergunning te verbinden voorwaarden.
21.1.4 Specifieke gebruiksregels
Als strijdig gebruik geldt het gebruik van gronden op een wijze die leidt tot het
belemmeren van de tijdelijke berging van water.
21.2

Veiligheidszone - lpg

21.2.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - lpg' zijn, behalve voor de
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd als veiligheidszone ter
bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met een verkooppunt voor lpg.
21.2.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk geen bouwwerk
zijnde of van werkzaamheden
Het is verboden op of in de in lid bedoelde gronden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders, ter plaatse
van de in lid 21.2 bedoelde gronden, de volgende werken geen bouwwerk zijnde
en/of werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.

het aanbrengen van hoogopgaande- en/of diepwortelende beplanting;
het rooien van diepwortelende beplanting;
het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
het verrichten van grondroeractiviteiten (b.v. het aanbrengen van rioleringen,
kabels, leidingen en drainage);
e. diepploegen;
f. het aanbrengen van verhardingen;
g. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
h. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van
afvalstoffen;
i. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van
bestaande waterlopen.
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21.2.3 Uitzonderingsregel
Het verbod als bedoeld in lid 21.2.2 is niet van toepassing op werken geen bouwwerk
zijnde en/of werkzaamheden die:
a. vallen onder normaal beheer en onderhoud;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
21.2.4 Toetsingscriteria voor vergunningverlening
De werken geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden als bedoeld in lid 21.2.2 zijn
slechts toelaatbaar indien en voor zover dit niet strijdig is met de belangen van de
veiligheidszone.
21.2.5 Advies
Voordat wordt besloten omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning als
bedoeld in lid 21.2.2, winnen burgemeester en wethouders advies in van een
deskundige over de vraag of door de voorgenomen activiteiten het veiligheidsbelang
niet wordt geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.
21.2.6 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met lid 21.2.1 wordt in ieder geval gerekend:
a.

een gebruik van gronden en gebouwen voor kwetsbare of beperkt kwetsbare
functies als bedoeld in het Bevi en het Revi, zoals die luiden op de dag van
tervisielegging van dit plan.

21.2.7 Verbod
Het is verboden het reservoir voor lpg, het vulpunt voor lpg en afleveringszuilen voor
lpg, zoals die op de verbeelding zijn vastgelegd door het middelpunt van de
veiligheidszones - lpg:, te verplaatsen.
21.3

Vrijwaringszone - buisleidingenstraat

21.3.1 Aanduidingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - buisleidingenstraat' geldt dat die
gronden, naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de
ruimtereservering van buisleidingen van nationaal belang.
21.4

Vrijwaringszone - straalpad

21.4.1 Aanduidingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' geldt dat die gronden,
naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de
bescherming en instandhouding van het straalpad.
21.4.2 Bouwen onder straalpad
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad', mag op de gronden
binnen dat straalpad in ieder geval niet hoger worden gebouwd dan 17 m ten opzichte
van NAP.
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21.4.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, na advies te hebben ingewonnen van de
desbetreffende beheerder omtrent de aanvaardbaarheid daarvan, een
omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 21.4.2, ten
behoeve van het bouwen tot een grotere hoogte, overeenkomstig het ten aanzien van
de betreffende bestemmingen bepaalde.
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Artikel 22
22.1

Algemene afwijkingsregels

Algemeen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a.

in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten,
percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot
maximaal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten,
percentages en afstandseisen;
b. de regels ten behoeve van het overschrijden van bouwgrenzen, waarbij een
overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 meter, en deze noodzakelijk is in
verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig
gebruik van de gronden en/of de bebouwing;
c. de regels ten behoeve van het vergroten van de bouwhoogte van bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, tot maximaal 10 meter.
22.2

Voorwaarden

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.1 kan slechts worden verleend,
mits:
a.

de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet
onevenredig worden geschaad.
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Artikel 23
23.1

Algemene wijzigingsregels

Wetgevingzone wijzigingsgebied - 1

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kunnen het plan wijzigen om de
dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning' te verschuiven ter plaatse van de
aanduiding 'Wetgevingzone wijzigingsgebied - 1', mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a.

er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebuiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
b. uit een ingesteld bodemonderzoek blijkt dat de bodem geschikt is voor het
beoogde gebruik;
c. door middel van onderzoek is aangetoond dat kan worden voldaan aan de
vigerende natuurbeschermingswetgeving.
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Artikel 24
24.1

Overige regels

Verhouding met onderliggende bestemmingsplannen

De vigerende bestemmingsplannen en inpassingsplannen binnen de plangrenzen van
voorliggend inpassingsplan 'Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)' komen met
inwerkingtreding van dit plan te vervallen.
24.2
a.

Beperking bevoegdheid

De gemeenteraden van de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer
en Medemblik zijn 10 jaar na vaststelling van dit inpassingsplan bevoegd een
bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden waarop dit inpassingsplan
betrekking heeft.
b. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a van dit artikel mogen voornoemde
gemeenteraden eerder een bestemmingsplan vaststellen voor de gronden van dit
plan onder voorwaarde dat de inhoud van dit inpassingsplan is overgenomen.
In afwijking van het bepaalde in de onderdelen a en b van dit artikel mogen de raden
van de gemeenten Heerhugowaard en Medemblik een bestemmingsplan vaststellen
voor de in dit plan als 'Groen' en 'Verkeer - 2' bestemde gronden.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 25
25.1

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan
aanwezig is 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 voor het bouwen
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is
tenietgegaan.
b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde
onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van
een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid 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.
25.2
a.

Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet;
b. Het is verboden het met het inpassingsplan 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 inpassingsplan 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 of inpassingsplan, daaronder
begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 26

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het inpassingsplan 'Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)'.
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