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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1
plan
het bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden Herziening 2022 met identificatienummer
NL.IMRO.0531.bp47WlgDeNoorden-3001 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
1.2
bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en de daarbij behorende bijlagen);
1.3
aan- en uitbouw
a. aanbouw: een aangebouwd gebouw, dat in bouwkundig en functioneel opzicht te onderscheiden is
van het hoofdgebouw;
b. uitbouw: een uitbreiding van de woonruimte, dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het
hoofdgebouw;
1.4
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.5
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.6
aan huis verbonden beroep
een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in
overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met
de woonfunctie in overeenstemming is;
1.7
archeologische waarde
de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de beschavingsgeschiedenis;
1.8
bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.9
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;
1.10
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.11
bijbehorend bouwwerk
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel meet een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met
een dak;
1.12
bijgebouw
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde
bouwperceel gelegen hoofdgebouw;
1.13
bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk;
1.14
bouwgrens
de grens van een bouwvlak;
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1.15
bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende
vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende
voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is;
1.16
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.17
bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;
1.18
bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.19
bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
1.20
dagrecreatie
recreatie, waarbij overnachting ter plaatse niet is toegestaan;
1.21
dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
1.22
dove gevel
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077
bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de
geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidelijk 35 dB(A), alsmede
b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de
delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte;
1.23
extensieve dagrecreatie
niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen,
zwemmen en natuurobservatie;
1.24
ecologische waarden
de aan een gebied toegekende waarden die verband houden met de samenhang van dieren en planten
en hun leefomgeving en/of tussen dieren en planten onderling;
1.25
eerste bouwlaag
de bouwlaag op de begane grond;
1.26
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.27
hoofdgebouw
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
1.28
kap
een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65°.

7

bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden Herziening 2022
(vastgesteld)

1.29
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten
het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen
melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en
waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling die
daarbij past;
1.30
landschapswaarde
de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de
aardoppervlakte, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge
samenhang tussen levende en niet-levende natuur;
1.31
natuurwaarde
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna;
1.32
nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie;
1.33
omgevingsvergunning
vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
1.34

overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de
aarde is verbonden;
1.35
overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en minimaal 2 open wanden/gevels;
1.36
peil
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitende afgewerkte maaiveld;
1.37
perceel
Zie bouwperceel;
1.38
seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische
aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een
erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub,
al dan niet in combinatie met elkaar;
1.39
Staat van Bedrijfsactiviteiten
indeling van bedrijven in categorieën overeenkomstig of vergelijkbaar met de Handreiking Bedrijven en
Milieuzonering, uitgebracht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
1.40
voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel
kan worden aangemerkt;
1.41
voorgevellijn
een lijn, welke zoveel mogelijk aansluit aan de ligging van de oorspronkelijke voorgevels van de
hoofdgebouwen;
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1.42
woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvestiging van een afzonderlijk huishouden.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

Gebouwen en bouwwerken

2.1.1

De afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot de perceelsgrenzen
worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.1.2

De bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.1.3

De breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren.
2.1.4

De dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.1.5

De goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel.
2.1.6

De inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.1.7

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.
2.1.8

De hoogte van de eerste bouwlaag

wordt gemeten van 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning.

2.2

Maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:
a.
b.
c.
d.
e.

voor lengten in meters (m);
voor oppervlakten in vierkante meters (m2);
voor inhoudsmaten in kubieke meters (m3);
voor verhoudingen in procenten (%);
voor hoeken/hellingen in graden (?).
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Groen - Landgoed

Bestemmingsomschrijving

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

3.2

behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
groen en water;
paden, wegen en steigers;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen,
voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud van het landgoed, bruggen, steigers en
duikers.

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met
uitzondering van gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud;
b. het gezamenlijk grondoppervlak van alle gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud in deze
bestemming mag niet meer bedragen dan 50 m2;
c. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud bedraagt ten hoogste 4 m;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.
e. per woning binnen de bestemming 'Wonen - Landgoed' is op gronden met deze bestemming
maximaal één steiger toegestaan, met dien verstande dat per woning:
1. de hoogte niet meer bedraagt dan het afgewerkte maaiveld;
2. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 20 m2.

3.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2
onder a voor het bouwen van één vrijstaand bijgebouw per woning met een maximale omvang van 30 m2
op gronden behorend bij een naastgelegen bouwperceel, met dien verstande dat het gerealiseerde
oppervlak in mindering wordt gebracht op het maximale toegestane oppervlak van aan- en uitbouwen en
bijgebouwen zoals opgenomen in artikel 6.2.2 onder f en de goothoogte ten hoogste 10 m bedraagt.
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Artikel 4
4.1

Natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
extensieve dagrecreatie;
groen en water;
wandelpaden;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, bruggen, steigers en
duikers.

4.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.
de hoogte van steigers bedraagt niet meer dan het afgewerkte maaiveld;
de oppervlakte van steigers bedraagt niet meer dan 20 m2.

4.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.3.1

Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden zoals bedoeld in lid 4.1 zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden van het bevoegd gezag
(omgevingsvergunning) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit
te voeren:
a. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
b. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van
andere oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige dijken
of taluds;
d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
e. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het
verwijderen van oevervegetaties;
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van aanwezige waterlopen;
g. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen.
4.3.2

Uitzonderingen op het aanlegverbod

Het verbod van artikel 4.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a.
b.
c.
d.

betrekking hebben op de aanleg van nieuw natuurgebied met daarbij passende vegetatie;
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.
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4.3.3

Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 4.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de
natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de
mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.
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Artikel 5
5.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
5.2

behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
extensieve dagrecreatie;
verkeer te water;
water ten behoeve van de waterhuishouding;
met bijbehorende bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen.
Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de
verkeersregeling of de verlichting bedraagt ten hoogste 6 m;
c. aanlegsteigers zijn niet toegestaan.

14

bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden Herziening 2022
(vastgesteld)

Artikel 6
6.1

Wonen - Landgoed

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen, tuinen en water.

6.2

Bouwregels

6.2.1

Hoofdgebouwen

a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. voor alle bouwvlakken gelden de volgende regels:
Plat dak
Kap
Maximum oppervlakte hoofgebouw Maximum goot-/ bouwhoogte Maximum
goothoogte
300 m2
11 m
7m
6.2.2

Maximum
bouwhoogte
11 m

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

a. de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot perceelsgrenzen bedraagt ten minste 3 m;
b. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van
het hoofdgebouw;
c. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m;
d. op een aan- of uitbouw en/of een bijgebouw mag een kap worden gebouwd waarbij de dakhelling van
bijgebouwen gelijk dient te zijn aan de dakhelling van het hoofdgebouw;
e. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen geplaatst worden buiten het bouwvlak tot
een maximale afstand van 5 meter hiervan liggende (parallelle) lijnen;
f. de gezamenlijke oppervlakte van aan- uitbouwen en bijgebouwen bedraagt ten hoogste 150 m2;
6.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. de bouwhoogte van pergola's bedraagt ten hoogste 3 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m;
6.2.4

Ondergronds bouwen

a. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van bovengrondse bebouwing;
b. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 m onder peil.
6.2.5

Voorwaardelijke verplichting Wet geluidhinder

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 6.2.1 geldt dat bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning ter plaatse van de bouwaanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - voorwaardelijke
verplichting Wet geluidhinder' dient te worden aangetoond dat afdoende dove gevels en/of of andere
maatregelen worden gerealiseerd en voor het overige aan de vastgestelde maximale ontheffingswaarden
ten aanzien van geluid wordt voldaan.
6.2.6

Voorwaardelijke verplichting geluidluwe buitenruimte

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 6.2.1 geldt dat bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning ter plaatse van de bestemming Wonen - Landgoed dient te worden aangetoond
dat voor deze woning sprake zal zijn van een geluidluwe buitenruimte.

15

bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden Herziening 2022
(vastgesteld)

6.3

Nadere eisen

Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht voor de realisering en instandhouding van de
beoogde beeldkwaliteit als omschreven in het door de raad vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Landgoed
De Noorden, kunnen Burgemeester en wethouders nadere eisen stellen aan:
a. de situering van de voorgevel van hoofdgebouwen;
b. de situering van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.
6.4

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. lid 6.2.2 onder b of c: voor het bouwen van een balustrade met een maximale bouwhoogte van 1,25
m ten behoeve van een dakterras, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden
en bezonning van aangrenzende percelen;
b. lid 6.2.2 onder e: voor het bouwen van aan- en uitbouwen met een diepte van ten hoogste 8 m,
gemeten vanaf het bouwvlak;
c. lid 6.2.4 onder a: voor toegangen naar ondergrondse ruimtes en koekoeken voor daglichttoetreding
met een maximaal oppervlak van 50 m2, voor zover deze geen inbreuk doen aan de ruimtelijke
kwaliteiten zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Landgoed De Noorden;
d. lid 6.2.4 onder a: voor ondergrondse verbindingen tussen hoofdgebouwen en vrijstaande
bijgebouwen.
6.5

Specifieke gebruiksregels

6.5.1

Aan-huis-gebonden beroep

Binnen deze bestemming is de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep toegestaan als
ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende regels van toepassing zijn:
a. de omvang van de activiteit bedraagt ten hoogste 25% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de
(woon)bebouwing tot een maximum van 40 m2 per woning;
b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag
geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
c. detailhandel is niet toegestaan;
d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
6.5.2

Voorwaardelijke verplichting ecologische waarde

Het bebouwen en gebruiken van de gronden met de aanduidng 'ecologische waarde' ten behoeve van het
bepaalde in artikel 6.1 a en b is uitsluitend toegestaan indien wordt aangetoond dat er geen schade
wordt of zal worden toegebracht aan de ter plaatse aanwezige ecologische waarden. Hiertoe dient een
rapport te worden overgelegd waaruit dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende
mate blijkt.
6.6

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.5.1
ten behoeve van de kleinschalige bedrijvigheid als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij
de volgende regels van toepassing zijn:
a. de omvang van de activiteit bedraagt ten hoogste 25% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de
(woon)bebouwing tot een maximum van 50 m2 per woning;
b. aangetoond dient te worden dat de parkeerdruk in de omgeving niet onevenredig toeneemt door het
type bedrijfsvoering;
c. de bedrijfsactiviteiten mogen geen onevenredige afbreuk doen aan de woningen en andere gevoelige
functies in de omgeving;
d. de bedrijvigheid valt onder categorie A van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' zoals
opgenomen in bijlage 1.
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Artikel 7
7.1

Waarde - Archeologie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar geldende
bestemming(en) - tevens bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.
7.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met in achtneming
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd,
indien:
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning (voor het bouwen) een rapport heeft overlegd waarin
de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning (voor
het bouwen) regels te verbinden, gericht op het behoud van archeologische resten in de bodem,
het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een
archeologisch deskundige;
c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft
op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de
bestaande fundering;
2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 35 cm en zonder
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.
4. een bouwwerk dat wordt geplaatst op opgehoogde grond (opgehoogd met 50 cm) zonder
graafwerkzaamheden dieper dan 85 cm en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

7.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
7.3.1

Verboden zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie' zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 35 cm, waartoe worden
gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van
drainage;
b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur.
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7.3.2

Uitzonderingen op het verbod

Het in 7.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, en werkzaamheden:
a.
b.
c.
d.
e.

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 7.2 in acht is genomen;
een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m2;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
kunnen worden aangemerkt als 'het normale agrarisch gebruik van de gronden zoals dat ook in het
verleden heeft plaatsgevonden'.

7.3.3

Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid in 7.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de
aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen
dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en
werkzaamheden toelaatbaar, indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende
mate is vastgesteld;
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 het behoud van archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen
dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige.
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Artikel 8
8.1

Waterstaat

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende
bestemming(en) - mede bestemd voor waterstaatkundige voorzieningen.
8.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 6 m;
c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met inachtneming
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels uitsluitend worden gebouwd,
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
8.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2
onder c. Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming behorende
bouwregels in acht worden genomen en het waterstaatsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig
wordt geschaad. Alvorens een omgevingsvergunning omtrent afwijking te verlenen, wordt advies
ingewonnen bij de waterbeheerder.
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Hoofdstuk 3
Artikel 9

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.
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Artikel 10
10.1

Algemene bouwregels

Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen,
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen funderingen,
balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt;
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt;
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m
bedraagt.
10.2

Bestaande bouwwerken

Bouwwerken, welke niet voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 2 zijn toegestaan voor zover deze
rechtsgeldig zijn gebouwd of een rechtsgeldige bouwtitel hebben op het tijdstip van terinzagelegging van
het ontwerp van dit plan. De bestaande, afwijkende maatvoering geldt dan als maximale maatvoering.

21

bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden Herziening 2022
(vastgesteld)

Artikel 11
11.1

Algemene gebruiksregels

Gebruiksregels ten aanzien van onbebouwde gronden

11.1.1 Algemeen
Het is verboden de in het plan begrepen gronden, voor zover zij onbebouwd blijven, anders te gebruiken,
in gebruik te geven of te laten gebruiken anders dan ten dienste van de in deze regels aan de grond
gegeven bestemming.
11.1.2 Bijzonder
Onverminderd het bepaalde in lid 11.1.1 is het in ieder geval verboden onbebouwde gronden te gebruiken
voor:
a. het storten of het lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;
b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, voer- en
vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
d. ligplaats of aanlegplaats voor vaartuigen voor zover dit niet uitdrukkelijk bij de bestemmingen is
bepaald;
e. het gebruik van gronden voor functies in strijd met het bepaalde in artikel 10 (Algemene
bouwregels).
11.1.3 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 11.1.1 en lid 11.1.2 is niet van toepassing op:
a. het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de bestemmingen of het
normale onderhoud van de gronden;
b. het opslaan of storten van afval- en meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud
van de gronden en de watergangen;
c. het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen voor zover dit
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
11.2

Gebruiksregels ten aanzien van bouwwerken

11.2.1 Algemeen
Het is verboden de in het plan gelegen bouwwerken te gebruiken, in gebruik te geven of te laten
gebruiken op een wijze anders dan ten dienste van de in deze regels aan de bijbehorende grond
gegeven bestemming:
11.2.2 Bijzonder
Onverminderd het bepaalde in lid 11.2.1 is het in ieder geval verboden de bouwwerken te gebruiken voor/
als:
a. detailhandelsdoeleinden of seksinrichting;
b. bedrijfsmatige werk- of opslagruimte;
c. de bouwwerken welke zijn opgericht na een door burgemeester en wethouders te verlenen
omgevingsvergunning te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de omgevingsvergunning is
verleend.
d. opslag van gevaarlijke stoffen/materialen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(BEVI), waaronder begrepen consumentenvuurwerk.
e. het gebruik van bouwwerken voor functies in strijd met het bepaalde in artikel 10 (Algemene
bouwregels).
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11.3

Parkeerregeling

11.3.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik met de in dit plan opgenomen bestemmingen wordt in ieder geval gerekend het
gebruik van gronden of bouwwerken waarbij niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens
de normering zoals deze is opgenomen in de 'Parkeernota Nieuwe ontwikkelingen 2018' (vastgesteld
d.d. 8 juli 2019) en diens rechtsopvolger(s).
11.3.2 Voorwaardelijke verplichting
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden en het wijzigen van de functie van gebouwen
en gronden ingevolge dit plan wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat wordt
voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals deze is opgenomen in de
'Parkeernota Nieuwe ontwikkelingen 2018' (vastgesteld d.d. 8 juli 2019) en diens rechtsopvolger(s).
11.3.3 Afwijken
a. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
11.3.1 en 11.3.2 en toestaan dat:
1. parkeergelegenheid niet op eigen terrein bij de ontwikkeling wordt gerealiseerd, mits voldaan
wordt aan de in de 'Parkeernota Nieuwe ontwikkelingen 2018' (vastgesteld d.d. 8 juli 2019) en
de in diens rechtsopvolger(s) gestelde voorwaarden;
2. wordt afgeweken van de toe te passen parkeernorm, mits voldaan wordt aan de in de
'Parkeernota Nieuwe ontwikkelingen 2018' (vastgesteld d.d. 8 juli 2019) en de in diens
rechtsopvolger(s) gestelde voorwaarden.
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Artikel 12

Algemene aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'Recreatie - Dagrecreatie' zijn de gronden - behalve voor de andere aldaar
geldende bestemming(en) - tevens bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

dagrecreatie;
natuur;
paden en wegen;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen.

24

bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden Herziening 2022
(vastgesteld)

Artikel 13

Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen - tenzij op grond van de bestemmingsregels reeds een
omgevingsvergunning voor afwijken kan worden verleend - bij een omgevingsvergunning afwijken van de
regels voor:
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is
voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3
m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
Een omgevingsvergunning voor afwijken wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
bouwwerken.
c. de bouw ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen van:
1. niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, waarbij de inhoud ten
hoogste 25 m3 en de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen, gasdrukregel- en
gasdrukmeetstations uitgezonderd;
2. andere bouwwerken, zoals standbeelden, uitingen van kunst en dergelijke tot een maximale
hoogte van 15 m.
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de omgevingsvergunning voor afwijken dient in de
belangenafweging eveneens te worden gelet op de effecten met betrekking tot de verkeersveiligheid
(zichtlijnen en voldoende ruimte voor voetgangers en/of bedienend verkeer).
d. het in geringe mate aanpassen van het plan zoals een bouwgrens of een (andere) aanduiding, indien
bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van de juiste
verwerkelijking van het plan redelijk gewenst of noodzakelijk is om het plan aan te passen aan de
werkelijke toestand van het terrein, waarbij de grenzen met niet meer dan 1 m mogen worden
verschoven;
e. de bouw van een steiger binnen de bestemming 'Water' mits:
1. de hoogte niet meer bedraagt dan 0,5 m boven het waterpeil;
2. de steiger niet breder is dan 10% van de totale breedte van de watergang ter plaatse, met een
maximum van 2 m uit de oever;
3. de steiger niet breder is dan 10 m en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen ten minste
gelijk is aan de diepte van de steiger, met een minimum van 1 m;
4. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 20 m2;
5. geen afbreuk wordt gedaan aan de gewenste beeldkwaliteit van de omgeving;
6. vooraf advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.
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Artikel 14
14.1

Algemene wijzigingsregels

Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve
van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en
het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
14.2

Archeologische waarden

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken met de bestemming Waarde Archeologie geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
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Hoofdstuk 4
Artikel 15
15.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het 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. 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%;
c. 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.
15.2

Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 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;
c. 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;
d. 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.
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Artikel 16

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden Herziening 2022.
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