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Wijzigingen regels bestemmingsplan Bloemendaal 2012 
 
Reparatieplan Bloemendaal 2012 – ambtelijke wijzigingen 

 
 

Artikel  Bloemendaal 2012 Veegplan 

1.38 het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de 
uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren 
van goederen aan personen die goederen kopen of huren 
voor gebruik, verbruik of aanwending, anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;  

bedrijfsmatige verkoop van goederen aan particulieren, 
waaronder begrepen de opslag, uitstalling, verkoop en 
levering ter plaatse van goederen, alsmede vergelijkbare 
bedrijfsmatige persoonlijke dienstverlening; 

1.67 een horecavoorziening binnen een bestemming waarvan 
de functie een andere dan horeca is, maar waar men ten 
behoeve van de hoofdfunctie ter plaatse drank en 
etenswaren kan nuttigen; 

een horecavoorziening binnen een bestemming waarvan 
de functie een andere dan horeca is, maar waar bezoekers 
van de hoofdfunctie ter plaatse drank en etenswaren 
kunnen nuttigen; 

1.72 detailhandel in goederen die ter plaatse worden 
vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelfunctie 
ondergeschikt is aan de productiefunctie; 

bedrijfsmatige verkoop van goederen aan particulieren die 
ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of 
toegepast in het productieproces, waarbij de 
detailhandelfunctie ondergeschikt is aan de 
productiefunctie; 

Toevoegen    sociale huurwoning:  
een zelfstandige woning, die wordt verhuurd door een 
woningcorporatie en een rekenhuur heeft die niet hoger is 
dan de huurtoeslaggrens; 

1.87 de voor het publiek zichtbare en toegankelijke overdekte 
winkelruimte ten behoeve van de detailhandel; dit is het 
netto verkoopvloeroppervlak; 

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke overdekte 
winkelruimte ten behoeve van de detailhandel; 

Toevoegen  waterhuishoudkundige voorzieningen:  
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede 
wateraanvoer en -afvoer, waterberging, 
hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan 
gedacht worden aan duikers, stuwen, 
infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc.; 

Toevoegen   webwinkel:  
bedrijfsmatige verkoop van goederen aan particulieren, 
waarbij de klant goederen via het internet bestelt en deze 
goederen bij de klant worden bezorgd; een webwinkel 
kenmerkt zich door het ontbreken van een winkelruimte 
waar uitstalling, verkoop en levering van goederen ter 
plaatse plaatsvindt; 

1.96 een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 
huisvesting van één huishouden; 
 

een ruimte of complex van ruimten bestemd om te wonen, 
die beschikt over een eigen voordeur, douche, wc en 
keuken, niet zijnde een wooneenheid in een intramurale 
zorginstelling; 

Toevoegen   woningcorporatie:  
een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70 van de 
Woningwet. 

4.1.1 sub c ondersteunende horecavoorzieningen in 
detailhandelsvestigingen, met dien verstande dat 
maximaal 20 % van het verkoop vloeroppervlak wordt 
ingericht ten behoeve van ondersteunende 
horecavoorzieningen, met een maximum van 30 m2 per 
detailhandelsvestiging; 

ondersteunende horecavoorzieningen in 
detailhandelsvestigingen; 

4.2.1 sub d 
vervalt 

het aantal woningen mag niet worden vergroot;  

4.2.1 sub e 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her) bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

4.2.2 sub b de gronden die zijn gelegen voor (het verlengde van) de 
voorgevel niet mogen worden bebouwd; 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd dienen te worden, 
uitgezonderd bestaande vergunde aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen; 

4.3  Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een 
samenhangend straat- en bebouwingsbeeld ten behoeve 
van: 
a  sociale veiligheid; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de brandveiligheid en rampen bestrijding; 
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats 
en afmetingen van bouwwerken, ten behoeve van: 
a. het straat en bebouwingsbeeld 
b. de sociale veiligheid; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de brandveiligheid en rampen bestrijding; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

4.5 sub a en b  vernummeren tot artikel 4.5 lid 1 ‘Strijdig Gebruik’, sub a 
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en b. 

Toevoegen 
4.5.1 sub c 

 het gebruik van de eerste en daarboven gelegen 
verdiepingen als verkoopvloeroppervlak. 

Toevoegen 
4.5 lid 2 

 Ondersteunende horeca 
Binnen detailhandelsvestigingen is ondersteunende horeca 
toegestaan, met inachtneming van de volgende regels: 
a. het deel van het verkoopvloeroppervlak dat in 

gebruik is voor ondersteunende horeca-activiteiten 
mag maximaal 20% bedragen van het totale 
verkoopvloeroppervlak van de hoofdactiviteit, tot een 
maximum van 30 m²;  

b. de ondersteunende horeca-activiteit mag niet zodanig 
prominent aanwezig zijn ter hoogte van de gevel 
waar de ingang van de hoofdactiviteit is gevestigd 
dat de inrichting naar de openbare weg toe de 
uitstraling van een regulier horecabedrijf krijgt; 

c. de toegang tot de ondersteunende horeca-activiteit is 
uitsluitend te bereiken via de toegang tot de 
hoofdactiviteit; 

d. de openingstijden van de ondersteunende horeca-
activiteit zijn niet ruimer dan de openingstijden van 
de hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit dient tevens 
altijd geopend te zijn als de ondersteunende horeca 
geopende is; 

e. voor de ondersteunende horeca-activiteit mag geen 
reclame worden gemaakt; 

f. de exploitatie van een terras is niet toegestaan; 
g. verhuur van de inrichting aan derden tijdens en 

buiten openingstijden voor al dan niet besloten 
feesten en partijen is niet toegestaan. 

4.6 Het bevoegd gezag kan afwijken van lid 4.1.1 en toestaan 
dat horeca-activiteiten, die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat 
van Horeca-activiteiten onder categorie 1a zijn 
toegestaan…. 

Het bevoegd gezag kan afwijken van lid 4.1.1 en toestaan 
dat horeca-activiteiten, die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat 
van Horeca-activiteiten onder categorie 1a op de begane 
grond zijn toegestaan…. 

5.1.1 sub c ondersteunende horecavoorzieningen in 
detailhandelsvestigingen, met dien verstande dat 
maximaal 20 % van het verkoop vloeroppervlak wordt 
ingericht ten behoeve van ondersteunende 
horecavoorzieningen, met een maximum van 30 m2 per 
detailhandelsvestiging; 

ondersteunende horecavoorzieningen in 
detailhandelsvestigingen; 

5.1.5 sub j Water; Water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

5.2.1 sub d 
vervalt 

het aantal woningen mag niet worden vergroot;  

5.2.1 sub e 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

5.2.2 sub b de gronden die zijn gelegen voor (het verlengde van) de 
voorgevel niet mogen worden bebouwd; 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd dienen te worden, 
uitgezonderd bestaande vergunde aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen; 

5.3  Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een 
samenhangend straat- en bebouwingsbeeld ten behoeve 
van: 
a  sociale veiligheid; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de brandveiligheid en rampen bestrijding; 
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats 
en afmetingen van bouwwerken, ten behoeve van: 
a. het straat en bebouwingsbeeld 
b. de sociale veiligheid; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de brandveiligheid en rampen bestrijding; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

5.5 sub a en b  vernummeren tot artikel 5.5 lid 1 ‘Strijdig Gebruik’, sub a 
en b 

Toevoegen 
5.5.1 sub c 

 het gebruik van de eerste en daarboven gelegen 
verdiepingen als verkoopvloeroppervlak. 

Toevoegen 
5.5 lid 2 

 Ondersteunende horeca 
Binnen detailhandelsvestigingen is ondersteunende horeca 
toegestaan, met inachtneming van de volgende regels: 
a. het deel van het verkoopvloeroppervlak dat in 

gebruik is voor ondersteunende horeca-activiteiten 
mag maximaal 20% bedragen van het totale 
verkoopvloeroppervlak van de hoofdactiviteit, tot een 
maximum van 30 m²;  

b. de ondersteunende horeca-activiteit mag niet zodanig 
prominent aanwezig zijn ter hoogte van de gevel 
waar de ingang van de hoofdactiviteit is gevestigd 
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dat de inrichting naar de openbare weg toe de 
uitstraling van een regulier horecabedrijf krijgt; 

c. de toegang tot de ondersteunende horeca-activiteit is 
uitsluitend te bereiken via de toegang tot de 
hoofdactiviteit; 

d. de openingstijden van de ondersteunende horeca-
activiteit zijn niet ruimer dan de openingstijden van 
de hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit dient tevens 
altijd geopend te zijn als de ondersteunende horeca 
geopende is;  

e. voor de ondersteunende horeca-activiteit mag geen 
reclame worden gemaakt; 

f. de exploitatie van een terras is niet toegestaan; 
g. verhuur van de inrichting aan derden tijdens en 

buiten openingstijden voor al dan niet besloten 
feesten en partijen is niet toegestaan. 

5.6 Het bevoegd gezag kan afwijken van lid 5.1.1 en toestaan 
dat horeca-activiteiten, die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat 
van Horeca-activiteiten onder categorie 1a zijn 
toegestaan…. 

Het bevoegd gezag kan afwijken van lid 5.1.1 en toestaan 
dat horeca-activiteiten, die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat 
van Horeca-activiteiten onder categorie 1a op de begane 
grond zijn toegestaan…. 

6.3  Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een 
samenhangend straat- en bebouwingsbeeld ten behoeve 
van: 
a  sociale veiligheid; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de brandveiligheid en rampen bestrijding; 
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats 
en afmetingen van bouwwerken, ten behoeve van: 
a. het straat en bebouwingsbeeld 
b. de sociale veiligheid; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de brandveiligheid en rampen bestrijding; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

7.2.1 sub d 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

7.2.2 sub b de gronden die zijn gelegen voor (het verlengde van) de 
voorgevel niet mogen worden bebouwd; 
 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd dienen te worden, 
uitgezonderd bestaande vergunde aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen; 

7.3  Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een 
samenhangend straat- en bebouwingsbeeld ten behoeve 
van: 
a. het straat en bebouwingsbeeld; 
b. sociale veiligheid; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats 
en afmetingen van bouwwerken, ten behoeve van: 
a. het straat en bebouwingsbeeld 
b. de sociale veiligheid; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

Toevoegen 
7.4 

 Specifieke gebruiksregels 
Binnen detailhandelsvestigingen is ondersteunende horeca 
toegestaan, met inachtneming van de volgende regels: 
a. het deel van het verkoopvloeroppervlak dat in 

gebruik is voor ondersteunende horeca-activiteiten 
mag maximaal 20% bedragen van het totale 
verkoopvloeroppervlak van de hoofdactiviteit, tot een 
maximum van 30 m²;  

b. de ondersteunende horeca-activiteit mag niet zodanig 
prominent aanwezig zijn ter hoogte van de gevel 
waar de ingang van de hoofdactiviteit is gevestigd 
dat de inrichting naar de openbare weg toe de 
uitstraling van een regulier horecabedrijf krijgt; 

c. de toegang tot de ondersteunende horeca-activiteit is 
uitsluitend te bereiken via de toegang tot de 
hoofdactiviteit; 

d. de openingstijden van de ondersteunende horeca-
activiteit zijn niet ruimer dan de openingstijden van 
de hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit dient tevens 
altijd geopend te zijn als de ondersteunende horeca 
geopende is;  

e. voor de ondersteunende horeca-activiteit mag geen 
reclame worden gemaakt; 

f. de exploitatie van een terras is niet toegestaan; 
g. verhuur van de inrichting aan derden tijdens en 

buiten openingstijden voor al dan niet besloten 
feesten en partijen is niet toegestaan. 

8.2.1 sub b 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
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het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

9.1.1 sub e Voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; Water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

9.1.1 sub f 
vervalt 

Waterlopen en waterpartijen  

Toevoegen 
9.1.1 sub i 

 nutsvoorzieningen;  

Toevoegen 
9.1.1 sub j 

 straatmeubilair; 

Toevoegen 
9.1.3 

 Kinderboerderij 
Ter plaatse van de aanduiding kinderboerderij zijn de 
gronden mede bestemd voor een kinderboerderij. 

9.2.1 Ten aanzien van de in lid 9.1.1 bedoelde gronden geldt dat 
uitsluitend gebouwen met een maximum oppervlak van 5 
m2 en een bouwhoogte van maximaal 3 m ten behoeve 
van de waterhuishouding mogen worden gebouwd.  

Ten aanzien van de in lid 9.1 bedoelde gronden geldt dat: 
a. de gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen 

worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' 

ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte is 
toegestaan; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' 
ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte is 
toegestaan. 

9.2.3 sub e 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Toevoegen 
9.5 lid 2 

 Horecaterrassen  
Ter plaatse van gronden binnen de bestemming Groen die 
grenzen aan een horeca-inrichting zijn horecaterrassen 
toegestaan, mits hiervoor een vergunning op basis van de 
APV is verleend. 

10.1.1 sub d tuinen, erven en terrassen; 
 

tuinen, erven en horecaterrassen; 

10.2.1 sub d 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

10.2.2 sub b de gronden die zijn gelegen voor (het verlengde van) de 
voorgevel niet mogen worden bebouwd; 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd dienen te worden, 
uitgezonderd bestaande vergunde aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen; 

10.3  Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een 
samenhangend straat- en bebouwingsbeeld ten behoeve 
van: 
a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;   
b. sociale veiligheid; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de brandveiligheid en rampen bestrijding; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats 
en afmetingen van bouwwerken, ten behoeve van: 
a. het straat en bebouwingsbeeld 
b. de sociale veiligheid; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de brandveiligheid en rampen bestrijding; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

11.2.1 sub d 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

11.2.2 sub b de gronden die zijn gelegen voor (het verlengde van) de aan- en uitbouwen en bijgebouwen achter de middellijn 
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voorgevel niet mogen worden bebouwd; van het hoofdgebouw gebouwd dienen te worden, 
uitgezonderd bestaande vergunde aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen; 

Toevoegen 
12.1.4  

 Kantoor 
Ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’ zijn de in lid 
12.1.1 bedoelde gronden mede bestemd voor kantoren. 

Toevoegen 
12.1.5 

 Specifieke vorm van Maatschappelijk uitgesloten – 
educatieve, sociale, religieuze en levensbeschouwelijke 
voorzieningen 
Ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van 
Maatschappelijk uitgesloten - educatieve, sociale, 
religieuze en levensbeschouwelijke voorzieningen’ zijn 
educatieve, sociale, religieuze en levensbeschouwelijke 
voorzieningen niet toegestaan. 

12.2.1 sub e 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

12.2.2 sub b de gronden die zijn gelegen voor (het verlengde van) de 
voorgevel niet mogen worden bebouwd; 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd dienen te worden, 
uitgezonderd bestaande vergunde aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen; 

13.1.1 sub b Waterhuishoudkundige doeleinden; Waterhuishoudkundige voorzieningen; 

Toevoegen  
13.1.1 sub e 

 bestaande, onherroepelijk vergunde erfafscheidingen met 
een bouwhoogte van meer dan 1,20 meter. 

13.2.2 sub b de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
mag niet meer dan 3 m bedragen. 

de bouw van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, is 
niet toegestaan. 

14.1.1 sub b Waterhuishoudkundige doeleinden; Waterhuishoudkundige voorzieningen; 

Toevoegen 
14.1.1 sub e 

 per perceel maximaal één ontsluiting voor autoverkeer, 
mits daarvoor een vergunning op basis van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening is verleend. 

14.2.2 sub d de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
mag niet meer dan 3 m bedragen. 

de bouw van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, is 
niet toegestaan. 

15.1.1 sub b Waterhuishoudkundige doeleinden; Waterhuishoudkundige voorzieningen; 

15.2.2 Ten aanzien van de in lid 15.1.1 bedoelde gronden geldt 
dat de bouwhoogte van erfafscheidingen ten hoogste 1,20 
m mag bedragen.  

Ten aanzien van de in lid 15.1.1 bedoelde gronden gelden 
dat: 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen ten hoogste 

1,20 m mag bedragen; 

Toevoegen 
15.2.2 sub b 

 de bouw van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, is 
niet toegestaan 

Toevoegen 
16.1.3 

 Tennisbaan 
Ter plaatse van de aanduiding 'tennisbaan’ zijn de gronden 
mede bestemd voor een tennisbaan.  
 

16.2.1 sub d 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

17.1.1 sub d Waterlopen en watergangen; Water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

18.1.1 sub g Waterlopen en watergangen; Water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

Toevoegen 
18.1 lid 3 

 
 

Tennispark 
Ter plaatse van de aanduiding ‘tennispark’ zijn de in lid 
18.1.1 bedoelde gronden uitsluitend bestemd voor een 
tennispark. 

Toevoegen 
18.2 lid 2 

 Bijgebouwen 
Ten aanzien van de in lid 18.1.1 bedoelde gronden geldt 
dat: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en 

uitbouwen en bijgebouwen per bestemmingsvlak niet 
meer mag bedragen dan 40% van de bestemming 
‘Sport' buiten het bouwvlak, tot maximaal 30 m2; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen achter de 
middellijn van het hoofdgebouw gebouwd dienen te 
worden, uitgezonderd bestaande vergunde aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen; 

c. de goothoogte van de aan- en uitbouwen niet meer 
mag bedragen dan 3 m of de hoogte van de eerste 
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bouwlaag van het hoofdgebouw; 
d. de bouwhoogte van de aan- en uitbouwen maximaal 

3 m hoger mag zijn dan de goothoogte van de aan- 
of uitbouw; 

e. de goothoogte van bijgebouwen niet meer mag 
bedragen dan 3 m; 

f. de bouwhoogte van bijgebouwen niet meer mag 
bedragen dan 6 m. 

Toevoegen 
18.2.2 sub e 

 ter plaatse van de aanduiding ‘tennispark’ de bouw van 
lichtmasten niet is toegestaan; 
 

19.2.2 sub d 
vervalt  

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

 

19.2.2 sub f de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
mag niet meer dan 3 m bedragen; 

De bouw van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
niet is toegestaan;  

Toevoegen 
20.1.1 sub d 

 Water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

20.2.2 sub d 
vervalt  

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

 

20.2.2 sub e de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
mag niet meer dan 3 m bedragen; 

De bouw van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
niet is toegestaan. 

21.1.1 sub e Voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; Water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

Toevoegen 
21.1.1 sub h 

 nutsvoorzieningen;  
 

21.2.4 sub f 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

21.3  Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten behoeve 
van verkeersveiligheid, sociale veiligheid, samenhangend 
straat- en bebouwingsbeeld ten aanzien van: 
a. de verkeersveiligheid; 
b. de sociale veiligheid; 
c. een samenhangende straat- en bebouwingsbeeld; 
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
e. de plaatsing van de bebouwing en werken als bedoeld in 
lid 21.2 indien de bestaande boomplanting en/of de 
geaccidenteerdheid van het terrein hier aanleiding toe 
geven. 
f. de plaatsing van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
met dien verstande dat kan worden geëist, dat deze op 
een afstand van ten 1 m uit de perceelsgrenzen wordt 
geplaatst. 
 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats 
en afmetingen van bouwwerken, ten behoeve van: 
a. het straat en bebouwingsbeeld 
b. de sociale veiligheid; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden; 
e. bestaande boombeplanting en/of de geaccidenteerdheid 
van het terrein; 
f. de plaatsing van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
met dien verstande dat kan worden geëist dat 
bouwwerken geen gebouw zijnde op een afstand van 1 
meter uit de perceelsgrens wordt geplaatst.  

Toevoegen 
21.5 

 Specifieke gebruiksregels 
Horecaterrassen  
Ter plaatse van gronden binnen de bestemming Verkeer 
die grenzen aan een horeca-inrichting zijn horecaterrassen 
toegestaan, mits hiervoor vergunning is verleend op grond 
van de APV.  

Toevoegen 
23.1.1 sub g 

 per perceel maximaal één ontsluiting voor autoverkeer, 
mits daarvoor een vergunning op basis van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening is verleend. 

Toevoegen 
23.1 lid 10 

 
 

Atelier 
ter plaatse van de aanduiding ‘atelier’ zijn de in lid 23.1.1 
bedoelde gronden mede bestemd voor een atelierruimte. 

Toevoegen 
23.1 lid 11 

 Kelder  
ter plaatse van de aanduiding ‘kelder’ zijn de in lid 23.1.1 
bedoelde gronden mede bestemd voor een kelder. 

23.2.1 sub l … ,anders dan genoemd in artikel 38 lid 1 sub c; … ,anders dan genoemd in artikel 37 lid 1 sub c; 

23.2.1 sub m 
vervalt 

met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 
"specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op 
het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 
bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij 
het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag 
advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie 
en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

23.2.2 sub g met betrekking tot gronden aangeduid met 'specifieke 
bouwaanduiding - 1' geldt, dat de afstand van gebouwen 
tot een perceelsgrens ten minste 2,5 m dient te bedragen; 

met betrekking tot gronden aangeduid met 'specifieke 
bouwaanduiding - 1' geldt, dat de afstand van gebouwen 
tot een perceelsgrens ten minste 2,5 m dient te bedragen, 
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uitgezonderd gebouwen die op de perceelsgrens in het 
verlengde van de gemeenschappelijke woningscheiding 
muur aan de achterzijde worden gebouwd; 

Toevoegen 
23.2.2 sub i 

 de ondergrondse bebouwing ter plaatse van de aanduiding  
‘kelder’ wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 
34.3.2 niet aangemerkt als bijgebouw. 

23.2.3 sub c de bouwhoogte van toegangshekken voor de 
voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1,50 m bedragen; 

de bouwhoogte van toegangshekken die naar het 
openbaar toegankelijk gebied zijn gericht mag ten hoogste 
1,50 m bedragen; 

23.4 sub a 
onder 3 

de extra bouwlaag moet ten minste onder een hoek van 
65° terug liggen ten opzichte van de bestaande naar het 
openbaar toegankelijk gebied georiënteerde gevel(s); 

de extra bouwlaag moet ten minste onder een hoek van 
65° terug liggen ten opzichte van de bestaande 
buitenmuren van de woning; 

23.4 sub a 
onder 4 

de extra bouwlaag moet ten minste onder een hoek van 
65° terug liggen ten opzichte van de niet naar het 
openbaar toegankelijk gebied georiënteerde gevel(s), 
indien de betreffende gevel minder dan 15 m uit de 
perceelsgrens is gelegen; 

 

23.6.1 sub c detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel, 
is niet toegestaan; 
 

detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel 
en webwinkels, is niet toegestaan; 
 

Toevoegen 
23.6.1 sub j 

 De opslag van goederen dient inpandig plaats te vinden. 

24.4 sub c detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel, 
is niet toegestaan; 
 

detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel 
en webwinkels, is niet toegestaan; 
 

Toevoegen 
24.4 sub j 

 De opslag van goederen dient inpandig plaats te vinden. 

Toevoegen  
34.1 

 Bouwwerken 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende 
bepalingen:  
a. De gezamenlijke breedte van één of meerdere 

dakkapellen op een dakvlak dat naar het openbaar 
toegankelijk gebied is gericht, mag per bouwlaag ten 
hoogste 50 % van de breedte van het betreffende 
dakvlak bedragen; 

b. Indien de gezamenlijke breedte van één of meerdere 
dakkapellen op een dakvlak dat naar het openbaar 
toegankelijk gebied is gericht per bouwlaag breder 
dan 50 % van de breedte van het betreffende 
dakvlak is, wordt de goothoogte van de dakkapel(len) 
als goothoogte van het betreffende gebouw 
aangemerkt.  

c. met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van 
bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid 
als "specifieke bouwaanduiding - monument", geldt 
dat de op het tijdstip van het in ontwerp ter visie 
leggen van dit plan bestaande maatvoering niet mag 
worden gewijzigd, tenzij het bevoegd gezag 
ingevolge het bepaalde in de Wabo een 
omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of 
verwijdering heeft verleend. Alvorens een 
omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd 
gezag advies in bij de gemeentelijke 
monumentencommissie en/of de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. 

34.2 vervalt Afwijken overschrijding bouwgrenzen 
Het bevoegd gezag kan afwijken ten behoeve van het 
overschrijden van de bouwgrenzen, niet zijnde 
bestemmingsgrenzen, met maximaal 1.5 m, indien het 
betreft: 
a. overbouwingen ten dienste van de verbinding van 

twee gebouwen; 
b. toegangen van bouwwerken; 
c. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 

wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen; 
d. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 
e. balkons en galerijen; 
f. luifels, reclametoestellen en draagconstructies voor 

reclame; 
g. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en 

zuigbuizen; 
h. kelderingangen en kelderkoekoeken. 

 

34.3.2 Ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het 
buitenwerk van het bovengronds gelegen gebouw worden 
gerealiseerd, tellen mee in de oppervlakteregeling voor 
bijgebouwen. 

Ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het 
buitenwerk van het bovengronds gelegen gebouw worden 
gerealiseerd, worden aangemerkt als bijgebouwen. 

Toevoegen 
34.4  
 

 Nutsvoorzieningen  
Daar waar in dit plan is bepaald dat de gronden tevens 
gebruikt mogen worden voor nutsvoorzieningen, mogen 
bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen worden 
opgericht, met dien verstande dat deze geen grotere 



2014066781 
 

oppervlakte hebben dan 15 m² en geen grotere 
bouwhoogte dan 3 meter. 

 
 
 
 
 
 


