
Overzicht wijzigingen regels veegplan Landelijk Gebied 

Artikel  Landelijk Gebied 2013 Veegbestemmingsplan Motivering 

1.42  Detailhandel 

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 uitoefe-
ning van een beroeps- of bedrijfsactivi-
teit;  

Detailhandel 

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

Nieuw beleid: bepalingen uit de beleids-
regels webwinkels worden opgenomen in 
bestemmingsplannen. 

1.62 Maaiveld 

de gemiddelde hoogte van het terrein, 
grenzende aan de gevels, op het tijdstip 
van de in werking treding van het be-
stemmingsplan 

Maaiveld 

de gemiddelde hoogte van het terrein, 
grenzende aan het bouwwerk, op het 
tijdstip van de in werking treding van 
het bestemmingsplan 

Maaiveld kan niet bepaald worden als 
bouwwerk geen gevels heeft.  

1.78 Ondersteunende horeca 
een horecavoorziening binnen een be-
stemming waarvan de functie een ande-
re dan horeca is, maar waar men ten 
behoeve van de hoofdfunctie ter plaatse 
drank en etenswaren kan nuttigen; 

Ondersteunende horeca 
een horecavoorziening binnen een be-
stemming waarvan de functie een ande-
re dan horeca is, maar waar bezoekers 
van de hoofdfunctie ter plaatse drank en 
etenswaren kunnen nuttigen; 

Ondersteunende horeca bedoeld voor 
bezoekers van de hoofdfunctie. Door 
deze formulering kan makkelijker wor-
den gehandhaafd op ondersteunende 
horeca in een detailhandelsvestiging die 
eigen bezoekers aantrekt.  

1.79 Overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
omsloten door maximaal twee wanden 
en voorzien van een gesloten dak. 

Overkapping 

een bouwwerk omsloten door maximaal 
twee wanden en voorzien van een geslo-
ten dak. 

Een overkapping kan zowel een gebouw 
als een bouwwerk zijn. 

1.82 sub b Peil 

in andere gevallen: de gemiddelde 
hoogte van het bestaande aansluitende 
maaiveld, ter plaatse van de naar het 
openbaar toegankelijke gebied gerichte 
grens van het bouwvlak; 

Peil 

in andere gevallen: de gemiddelde 
hoogte van het bestaande aansluitende 
maaiveld, ter plaatse van de naar het 
openbaar toegankelijke gebied gerichte 
grens van het bouwwerk; 

Peil kan niet bepaald worden als er geen 
bouwvlak is.  

1.87 Productiegebonden detailhandel 

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

Productiegebonden detailhandel 

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

Nieuw beleid: bepalingen uit de beleids-
regels webwinkels worden opgenomen in 
bestemmingsplannen. 
 

Toevoegen    sociale huurwoning 

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

Nieuw beleid: bepalingen uit de veror-
dening sociale woningbouw worden 
opgenomen in bestemmingsplannen. 

Toevoegen  waterhuishoudkundige voorzienin-

gen 

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

Het begrip waterhuishoudkundige voor-
zieningen komt meerdere keren terug in 
de regels. 

Toevoegen   webwinkel 

bedrijfsmatige verkoop van goederen 
aan particulieren, waarbij de klant goe-
deren 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; 

Nieuw beleid: bepalingen uit de beleids-
regels webwinkels worden opgenomen in 
bestemmingsplannen. 

1.116 Woning 

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

Woning 

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; 

Nieuw beleid: bepalingen uit de veror-
dening sociale woningbouw worden 
opgenomen in bestemmingsplannen. 

Toevoegen   woningcorporatie:  
een toegelaten instelling als bedoeld in 
artikel 19 van de Woningwet. 

Nieuw beleid: bepalingen uit de veror-
dening sociale woningbouw worden 
opgenomen in bestemmingsplannen. 

2.5 De oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken 
en/of het hart van de scheidingsmuren, 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau 
van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk. 
 

De oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken 
en/of het hart van de scheidingsmuren 
en/of de buitenzijde constructie van een 
ondergronds bouwwerk, geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afge-
werkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 

Bebouwd grondoppervlak kan niet be-
paald worden bij ondergrondse bebou-
wing, zoals kelders of een zwembad.   

2.9 Bebouwd grondoppervlak  (BGO) Bebouwd grondoppervlak  (BGO) Het BGO kan niet bepaald worden bij 



het bebouwd grondoppervlak wordt 
gemeten tussen de buitenzijde van de 
gevels en/of het hart van de scheidsmu-
ren die de betreffende ruimte(n) omhul-
len. 
 

het bebouwd grondoppervlak wordt 
gemeten tussen de buitenzijde van de 
gevels en/of de buitenzijde constructie 
van een ondergronds bouwwerken/of 
het hart van de scheidsmuren die de 
betreffende ruimte(n) omhullen. 

ondergrondse bebouwing, zoals kelders 
of een zwembad. 

Toevoegen 
3.2.2 sub f 

 bijgebouwen dienen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd te wor-
den, uitgezonderd bestaande, onherroe-
pelijk vergunde bijgebouwen; 

Uitgangspunten bijgebouwenregeling 
ook toepassen op bijgebouwen bij niet-
woonfuncties. 

Toevoegen 
4.2.2 sub f 

 bijgebouwen dienen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd te wor-
den, uitgezonderd bestaande, onherroe-
pelijk vergunde bijgebouwen; 

Uitgangspunten bijgebouwenregeling 
ook toepassen op bijgebouwen bij niet-
woonfuncties. 

Toevoegen 

5.1.1 sub e 

 een paardenbak, ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van agra-
risch - paardenbak'; 

Het college heeft op 12 mei 2015 beslo-
ten om de paardenbak aan de Vogelen-
zangseweg 164 te Vogelenzang te lega-
liseren. Omdat de paardenbak niet 
vergund is, valt deze niet onder artikel 
5.1.1 sub h. De paardenbak moet daar-
om via een functie-aanduiding op de 
verbeelding worden gelegaliseerd.  

Toevoegen 
5.2.2 sub f 

 bijgebouwen dienen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd te wor-
den, uitgezonderd bestaande, onherroe-
pelijk vergunde bijgebouwen; 

Uitgangspunten bijgebouwenregeling 
ook toepassen op bijgebouwen bij niet-
woonfuncties. 

Toevoegen 
5.2.3 sub c 

 De bouwhoogte van de omheining ter 
plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch – paardenbak’ mag 
niet meer dan 1,5 m bedragen.  

Het college heeft op 12 mei 2015 beslo-
ten om de paardenbak aan de Vogelen-
zangseweg 164 te Vogelenzang te lega-
liseren. Omdat de paardenbak niet 
vergund is, valt deze niet onder artikel 
5.1.1 sub h. De paardenbak moet daar-
om via een functie-aanduiding op de 
verbeelding worden gelegaliseerd. 

Toevoegen 
5.2.3 sub d 

 De bouwhoogte van lichtmasten ter 
plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch – paardenbak’ mag 
niet meer dan 12 m bedragen. 

5.2.3 sub g De bouw en aanleg van paardenbakken 
is niet toegestaan 

De bouw en aanleg van paardenbakken 
is niet toegestaan, uitgezonderd ter 
plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch – paardenbak’ 

Toegevoegd in verband met toevoeging 
artikel 5.1.1 sub e en artikel 5.2.3 sub c 
en d 

Toevoegen 
7.4 

 Specifieke gebruiksregels Ondersteu-

nende horeca 

Ondersteunende horeca is toegestaan, 
met inachtneming van de volgende 
regels: 
a. het deel van het verkoopvloerop-

pervlak dat in gebruik is voor on-
dersteunende 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 promi-
nent 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 onder-
steunende horeca-activiteit zijn niet 
ruimer dan de openingstijden van 
de hoofdactiviteit. De hoofdactivi-
teit 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 openings-
tijden voor al dan niet besloten 
feesten en partijen is niet toege-
staan. 

Nieuw beleid: voorwaarden uit beleids-
nota ondersteunende horeca worden 
opgenomen in bestemmingsplannen. 

Toevoegen 
9.5  

 Specifieke gebruiksregels 

Horecaterrassen  

De afweging of een horecaterras in de 
openbare ruimte kan worden toege-



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

staan, hoort op basis van in de APV 
opgenomen voorwaarden te worden 
gemaakt. Door deze bepaling hoeft er 
geen afwijking van het bestemmingsplan 
te worden verleend als een horeca-
inrichting een terras in de openbare 
ruimte wil exploiteren en kan de toetsing 
van de aanvraag worden beperkt tot de 
voorwaarden die in de APV zijn opgeno-
men. 

10.1 sub j tuinen, erven en terrassen; 
 

tuinen, erven en horecaterrassen; Om discussie te voorkomen of onder een 
terras ook een horecaterras is toege-
staan, is het begrip horecaterras in de 
doeleindenomschrijving opgenomen.  

10.2.2 sub 
b 

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

bijgebouwen dienen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd te  
worden, uitgezonderd bestaande, onher-
roepelijk vergunde bijgebouwen; 

Uitgangspunten bijgebouwenregeling 
ook toepassen op bijgebouwen bij niet-
woonfuncties. 

11.2.2 sub 
b 

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

bijgebouwen dienen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd te  
worden, uitgezonderd bestaande, onher-
roepelijk vergunde bijgebouwen; 

Uitgangspunten bijgebouwenregeling 
ook toepassen op bijgebouwen bij niet-
woonfuncties. 

12.2.2 sub 
b 

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

bijgebouwen dienen achter de middellijn 
van het hoofdgebouw gebouwd te  
worden, uitgezonderd bestaande, onher-
roepelijk vergunde bijgebouwen; 

Uitgangspunten bijgebouwenregeling 
ook toepassen op bijgebouwen bij niet-
woonfuncties. 

Toevoegen 
13.2.5 sub 
c 

 De bouw van overkappingen is niet 
toegestaan. 

Met deze bepaling kan de bouw van 
overkappingen zoals carports worden 
tegengegaan. 

13.6.2 sub 
d 

mogen worden uitgevoerd krachtens een 
reeds verleende aanlegvergunning, 
vergunning als bedoeld in artikel 13.6.1, 
ontgrondingenvergunning, natuurbe-
schermingswetvergunning en/of een 
door het bevoegd gezag goedgekeurd 
Natura2000 beheerplan. 

mogen worden uitgevoerd krachtens een 
reeds verleende aanlegvergunning, 
vergunning als bedoeld in artikel 13.6.1, 
ontgrondingenvergunning, VVGB natuur, 
Vergunning Natuurbeschermingswet 
1998 of vergunning Wet natuurbe-
scherming, en/of een door het bevoegd 
gezag vastgesteld  Natura2000 beheer-
plan. 

De formulering van dit artikel wordt in 
overeenstemming gebracht met de 
bepalingen in de natuurwet- en regelge-
ving.  

Toevoegen 
14.1 sub i 

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

In de beleidsregels voor het verlenen 
van uitwegvergunningen Bloemendaal 
2008 is bepaald dat in beginsel géén 
vergunning wordt verleend voor een 
tweede uitweg bij hetzelfde perceel 
omdat de kwaliteit van de stedenbouw-
kundige structuur door een tweede 
uitweg afneemt (bijvoorbeeld waarde-
volle laanstructuren) en/of omdat het 
groene karakter van de omgeving teveel 
versteent. Dit beleid wordt verwerkt in 
het bestemmingsplan. 

14.2.2 sub 
e 

de bouw van zwembaden en carports is 
niet toegestaan; 

de bouw van zwembaden en overkap-
pingen is niet toegestaan; 
 

Met deze bepaling kan de bouw van 
andere overkappingen dan carports ook 
worden tegengegaan. 

15.2.2 sub 
a vervalt 

erf- en terreinafscheidingen zijn uitslui-
tend toegestaan langs de randen van de 
bestemming 

 Deze bepaling legt onnodige beperkin-
gen op voor landgoedeigenaren. 

15.2.2 sub 
e 

de bouw van zwembaden en carports is 
niet toegestaan; 

de bouw van zwembaden en overkap-
pingen is niet toegestaan; 
 

Met deze bepaling kan de bouw van 
andere overkappingen dan carports ook 
worden tegengegaan. 

17.2.2 sub 
b 

er maximaal 3 clubgebouwen voor 
watersportverenigingen zijn toegestaan, 
met een bebouwd grondoppervlak van 
ten hoogste 300 m² per watersportvere-
niging en een maximale bouwhoogte van 
4 meter; 
 

er maximaal 3 clubgebouwen voor 
watersportverenigingen zijn toegestaan, 
met een bebouwd grondoppervlak van 
ten hoogste 200 m² per watersportvere-
niging en een maximale bouwhoogte van 
4 meter; 
 

In het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied 2013 is door een omissie bepaald 
dat de drie watersportverenigingen een 
clubgebouw van maximaal 300 m² 
mogen bouwen. De huidige clubgebou-
wen hebben een oppervlakte van 142 
m² (surfclub), 155 m² (catamaranclub) 
en 187 m² (zeilschool Mifune). Om te 
voorkomen dat de watersportverenigin-
gen een aanvraag indienen om gebruik 
te maken van hun bouwrechten, heeft 
de Gemeenteraad op 19 februari 2015 
een voorbereidingsbesluit vastgesteld. 
In dit veegplan worden de bouwrechten 
in overeenstemming gebracht met de 
aanwezige bebouwing.  

Toevoegen 
17.4 

 Specifieke gebruiksregels Ondersteu-

nende horeca watersportverenigingen 

Binnen de clubgebouwen van water-
sportverenigingen is ondersteunende 
horeca toegestaan, met inachtneming 
van de volgende regels:  

Gemeenteraad heeft op 19 februari 2015 
een voorbereidingsbesluit vastgesteld 
waarin is bepaald dat ondersteunende 
horeca  binnen de clubgebouwen van 
watersportverenigingen ten hoogste 
20% van het vloeroppervlak tot een 



a. het deel van het netto vloeropper-
vlak dat  in gebruik is als horeca-
activiteit mag maximaal 20% be-
dragen van het totale netto vloer-
oppervlak van de hoofdactiviteit, 
tot een maximum van 40 m²; 

b. de ondersteunende horeca-
activiteit mag niet zodanig promi-
nent aanwezig zijn ter hoogte van 
de gevels dat het clubgebouw naar 
het openbaar gebied toe de uitstra-
ling van een regulier horecabedrijf 
krijgt; 

c. voor de ondersteunende horeca 
mag geen reclame worden gemaakt 
(bijvoorbeeld via uithangborden, 
menukaarten voor het raam, sand-
wichborden, in de media etc.); 

d. de exploitatie van een terras is niet 
toegestaan; 

e. verhuur van het clubgebouw aan 
derden tijdens en buiten openings-
tijden voor al dan niet besloten 
feesten en partijen is niet toege-
staan. 

maximum van 40 m² mag bedragen. In 
dit veegplan wordt deze bepaling aange-
vuld met de overige voorwaarden uit 
beleidsnota ondersteunende horeca. 
 

Toevoegen 
19.1 sub e 

 een paardenbak, ter plaatse van de 
aanduiding 'paardenbak'. 

Op landgoed Elswoutshoek is een paar-
denbak aanwezig in de bestemming 
Tuin. Deze wordt met een functie-
aanduiding op de verbeelding weergege-
ven.  

19.1 sub j per perceel maximaal één ontsluiting 
voor autoverkeer 

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

In de beleidsregels voor het verlenen 
van uitwegvergunningen Bloemendaal 
2008 is bepaald dat in beginsel géén 
vergunning wordt verleend voor een 
tweede uitweg bij hetzelfde perceel 
omdat de kwaliteit van de stedenbouw-
kundige structuur door een tweede 
uitweg afneemt (bijvoorbeeld waarde-
volle laanstructuren) en/of omdat het 
groene karakter van de omgeving teveel 
versteent. Dit beleid wordt verwerkt in 
het bestemmingsplan. 

19.2.2 sub 
d vervalt  

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

 Vlaggenmasten zijn reeds toegestaan op 
grond van de regeling vergunningsvrij 
bouwen.  

19.2.2 sub 
e en f 

de bouw van zwembaden en carports is 
niet toegestaan; 

de bouw van zwembaden en overkap-
pingen is niet toegestaan; 
 

De huidige bepaling laat de bouw van 
carports en andere overkappingen in de 
Tuinbestemming toe. De footprint is 
daarbij niet gelimiteerd. Hierdoor kan er 
ongewenste verrommeling plaatsvinden. 
Door overige bouwwerken geen gebouw 
zijnde helemaal niet meer toe te staan 
wordt dit voorkomen. Bewoners hebben 
nog wel de mogelijkheid om een bouw-
werken van gelimiteerde afmetingen in 
de Tuinbestemming te realiseren op 
grond van de regeling voor vergun-
ningsvrij bouwen. 

Toevoegen 
19.5 

 Specifieke gebruiksregels 

Horecaterrassen  

Ter plaatse van gronden binnen de 
bestemming Tuin die onderdeel zijn van 
een horeca-inrichting zijn horecaterras-
sen toegestaan, mits hiervoor vergun-
ning is verleend op grond van de APV.  

Om discussie te voorkomen of ter plaat-
se van de bestemming Tuin bij een 
horeca-inrichting een horecaterras is 
toegestaan, is deze bepaling opgeno-
men.  

Toevoegen 
20.5 

 Specifieke gebruiksregels 

Horecaterrassen  

Ter plaatse van gronden binnen de 
bestemming Verkeer die grenzen aan 
een horeca-inrichting zijn horecaterras-
sen toegestaan, mits hiervoor vergun-
ning is verleend op grond van de APV.  

De afweging of een horecaterras in de 
openbare ruimte kan worden toege-
staan, hoort op basis van in de APV 
opgenomen voorwaarden te worden 
gemaakt. Door deze bepaling hoeft er 
geen afwijking van het bestemmingsplan 
te worden verleend als een horeca-
inrichting een terras in de openbare 
ruimte wil exploiteren en kan de toetsing 
van de aanvraag worden beperkt tot de 
voorwaarden die in de APV zijn opgeno-
men. 

Toevoegen 
23.1.1 sub 
n 

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

In de beleidsregels voor het verlenen 
van uitwegvergunningen Bloemendaal 
2008 is bepaald dat in beginsel géén 
vergunning wordt verleend voor een 



tweede uitweg bij hetzelfde perceel 
omdat de kwaliteit van de stedenbouw-
kundige structuur door een tweede 
uitweg afneemt (bijvoorbeeld waarde-
volle laanstructuren) en/of omdat het 
groene karakter van de omgeving teveel 
versteent. Dit beleid wordt verwerkt in 
het bestemmingsplan. 

23.1.4 Ter plaatse van de aanduiding ‘twee-
aaneen’ zijn de in 23.1.1 bedoelde 
gronden uitsluitend bedoeld voor twee-
aaneengesloten woningen.  

Ter plaatse van de aanduiding ‘twee-
aaneen’ zijn de in 23.1.1 bedoelde 
gronden bestemd voor vrijstaande en 
twee aaneengesloten woningen. 

In de nieuwe huisvestingswet is bepaald 
dat er geen vergunning meer nodig is 
om woningen samen te voegen indien 
dit voor eigen gebruik is. De woonruimte 
onttrekkingsvergunning is daarom uit de 
nieuwe huisvestingsverordening ge-
schrapt. Deze bepaling vormt een be-
lemmering voor mensen die een woning 
willen samenvoegen voor eigen gebruik 
en wordt daarom vervangen.  

23.2.2 sub 
g 

de diepte van aanbouwen mag bij tus-
sen- en eindwoningen niet meer bedra-
gen dan 2,5 m; 

de diepte van aan- en uitbouwen mag 
bij tussen- en eindwoningen niet meer 
bedragen dan 2,5 m;  

Per abuis was niet bepaald hoe diep 
uitbouwen mogen zijn.  

Toevoegen 
23.2.2 sub 
h 

 de diepte van aan- en uitbouwen mag 
bij twee-aaneengesloten niet meer 
bedragen dan 5 m; 

In het veegbestemmingsplan Bloemen-
daal 2013 is het beleid voor bijgebou-
wen bij tweekappers herzien. De diepte 
van aan- en uitbouwen bij tweekappers 
mag niet meer dan 4 (gebiedstype 1) 
resp. 5 (gebiedstype 2 en 3) meter 
bedragen. Deze beleidswijziging wordt 
ook doorgevoerd in het veegbestem-
mingsplan Landelijk gebied. Omdat een 
koppeling met de gebiedstypes op de 
verbeelding ontbreekt en de meeste 
tweekappers al op ruimere percelen 
staan, is ervoor gekozen om de bouw-
diepte van aan- en uitbouwen bij alle 
tweekappers te limiteren op 5 meter.  

Toevoegen 
23.2.2 sub i 

 de bouwdiepte van aan- en uitbouwen 
bij vrijstaande woningen is niet gelimi-
teerd. 

In het veegbestemmingsplan Bloemen-
daal 2013 is het beleid voor bijgebou-
wen bij tweekappers herzien. De diepte 
van aan- en uitbouwen bij tweekappers 
mag in gebiedstype 1 niet meer dan 4 
meter bedragen, maar is in gebiedstype 
2 en 3 niet gelimiteerd. Omdat een 
koppeling met de gebiedstypes op de 
verbeelding ontbreekt en de meeste 
vrijstaande woningen al op ruimere 
percelen staan, is ervoor gekozen om de 
bouwdiepte van vrijstaande woningen 
niet te limiteren. 

23.2.3 sub 
c 

de bouwhoogte van toegangshekken 
voor de voorgevelrooilijn mag ten hoog-
ste 1,50 m bedragen; 

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

Door deze bepaling kan een toegangs-
hek van 1,50 meter ook worden toege-
staan als de inrit zich aan de zijkant van 
de woning bevindt.   

23.4 sub c 
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 georiën-
teerde gevel(s); 

de extra bouwlaag moet ten minste 
onder een hoek van 25° terug liggen ten 
opzichte van de bestaande buitengevels 
van de woning; 

De hoek wordt bepaald tov de gevel. 
Door die op 65 ° te leggen komt de 
setback onbedoeld een heel eind terug 
te liggen. Muren moet gevels zijn, an-
ders kan dit artikel niet worden toege-
past als de gevel geen muur is.  

23.4 sub c 
onder 4 
vervalt 

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

 Door de bepaling onder 4 moet een 
setback ook onder een hoek van 65° 
terug liggen ten opzichte van de wo-
ningscheidende muur bij een rijwoning 
of tweekapper. Door de bepalingen 
onder 3 en 4 te  vervangen door de eis 
dat de setback onder een hoek van 65° 
terug moet liggen ten opzichte de bui-
tenmuur vormen setbacks bij geschakel-
de woningen een doorlopende etage. 

23.6.1 sub 
c 

detailhandel, anders dan productiege-
bonden detailhandel, is niet toegestaan; 
 

detailhandel, anders dan productiege-
bonden detailhandel en webwinkels, is 
niet toegestaan; 
 

Nieuw beleid: bepalingen uit de beleids-
regels webwinkels worden opgenomen in 
bestemmingsplannen. 

Toevoegen 
23.6.1 sub j 

 De opslag van goederen dient inpandig 
plaats te vinden. 

Nieuw beleid: bepalingen uit de beleids-
regels webwinkels worden opgenomen in 
bestemmingsplannen. 

Toevoegen 
35.2 

 Bestaande, vergunde overschrijdin-

gen 

1. Indien de bestaande, onherroepelijk 
vergunde goothoogte dan wel de  
bestaande, onherroepelijk vergunde  

Op grond van het nieuwe handboek 
bestemmingsplannen worden bestaande 
vergunde overschrijdingen niet meer 
bestemd in de betreffende bestemming. 
In plaats daarvan wordt een algemene 



bouwhoogte van hoofdgebouwen meer  
bedraagt dan de op de verbeelding  
aangegeven hoogte, mag de afwijking  
niet worden vergroot 
2. Indien het oppervlak aan bestaande,  
onherroepelijk vergunde bijgebouwen  
meer bedraagt dan het oppervlak dat op  
de verbeelding is aangegeven, mag de  
afwijking niet worden vergroot 
3. Indien de bouwhoogte van bestaande,  
onherroepelijk vergunde erf- en  
terreinafscheidingen meer bedraagt dan  
in de bouwregels is bepaald, dan mag de  
afwijking niet worden vergroot.  

regel opgenomen.  
 

35.2 sub c Ondergrondse bouwwerken die meer 
dan 1 m buiten het buitenwerk van het 
bovengronds gelegen gebouw worden 
gerealiseerd, tellen mee in de oppervlak-
teregeling voor bijgebouwen. 

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

De huidige formulering kan tot interpre-
tatieverschillen leiden.  

 


