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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Bloemendaal aan Zee 2013 van de gemeente Bloemendaal.

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0377.BZ2013-vg01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen.

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden.

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde gebaseerd op de kennis en studie van de in 
dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit 
oude tijden.

1.6  bebouwing

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

1.7  bedrijfswoning

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor één 
huishouden, wiens huisvesting ter plaatse, gelet op de bestemming van het gebouw of 
terrein, noodzakelijk is.

1.8  bergbezinkbassin

een rioolstelsel/bassin dat bijvoorbeeld bij langdurige neerslag het regenwater opslaat 
als de huidige riolering het aanbod niet kan verwerken;

1.9  bestaand

bij bebouwing: bebouwing die op het tijdstip van de vaststelling van het 
bestemmingsplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip 
verleende vergunning;

bij gebruik: gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft 
verkregen.

1.10  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
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1.11  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0377.BZ2013-vg01 met de bijbehorende regels.

1.12  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.13  bijgebouw

een met het hoofdgebouw verbonden (al dan niet vanuit het hoofdgebouw te bereiken) 
of daarvan vrijstaand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw, in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en in 
functioneel opzicht ten dienste staat van het hoofdgebouw.

1.14  bouwen

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

1.15  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.16  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met 
inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van zolder en kelder.

1.17  bouwperceel

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

1.18  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel.

1.19  bouwvlak

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

1.20  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 
vindt in of op de grond.

1.21  chalet

een recreatief onderkomen, dat functioneel overeen komt met een stacaravan, maar 
dat zich door de (houten) vormgeving onderscheidt van een stacaravan, bestemd als 
recreatief dag- en nachtverblijf en waarbij de gebruikers hun hoofdgebouw elders 
hebben.
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1.22  dagrecreatie

verblijf buitenshuis voor recreatieve doeleinden dat hoofdzakelijk plaatsvindt tussen 
zonsopgang en zonsondergang, zonder overnachting.

1.23  demontabel

een geprefabriceerd, demontabel en/of relatief eenvoudig te verwijderen gebouw, niet 
voorzien van een in de grond aangebrachte, gestorte, geslagen of soortgelijke 
fundatie.

1.24  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 uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit.

1.25  ecologische waarden

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van 
het aardoppervlak, die wordt bepaald door de betrekkingen tussen levende organismen 
onderling en hun omgeving.

1.26  erf

wonen buiten het bouwvlak.

1.27  escortbedrijf

het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof die bedrijfsmatig is, prostitutie aanbieden 
door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op een andere plaats dan in de 
bedrijfsruimte wordt uitgeoefend, zoals escortservices en bemiddelingsbureaus.

1.28  evenement

een één of meerdaagse voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, of een 
betoging, samenkomst of vergadering als bedoeld in de Wet openbare manifestatie.

1.29  extensief recreatief medegebruik

die vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en 
landschapsbeleving, zoals wandelen, paardrijden, (water)fietsen en kanoën.

1.30  functie

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen 
delen daarvan, is toegestaan.

1.31  gebouw

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

1.32  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn architectonische verschijningsvorm en 
functie als het belangrijkste gebouw valt aan te merken.
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1.33  horeca(bedrijf)

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, al dan niet 
in samenhang met het bedrijfsmatig verschaffen van logies en/of het exploiteren van 
een zaalaccommodatie. 

1.34  kelder

een ruimte in een gebouw die geheel ondergronds is gelegen (hieronder wordt geen 
souterrain verstaan).

1.35  landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van 
het aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding 
van niet levende en levende natuur.

1.36  maaiveld

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

1.37  maatschappelijke  voorzieningen

educatieve, sociale, medische, culturele, religieuze en levensbeschouwelijke 
voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening alsmede 
soortgelijke voorzieningen, of een combinatie daarvan, alsook ondergeschikte 
detailhandel, horeca, sport en recreatieve voorzieningen ten dienste van deze 
voorzieningen.

1.38  N.A.P.

Normaal Amsterdams Peil

1.39  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden 
en bouwwerken, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de 
bestemming.

1.40  ondergronds bouwwerk

een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen 
beneden peil.

1.41  overkapping

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

1.42  parkeervoorzieningen

elke, al dan niet overdekte, stallingsgelegenheid ten behoeve van gemotoriseerd 
verkeer;

1.43  peil

a. voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van 
de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang niet aan een weg grenst: de hoogte van 
het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
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c. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte 
maaiveld.

1.44  perceelsgrens

een grenslijn tussen (bouw)percelen onderling.

1.45  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
persoon tegen vergoeding.

1.46  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een 
omvang als zij het bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen 
van erotische- of pornografische aard plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan 
een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, (raam)prostitutiebedrijf 
en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.47  seksuele dienstverlening

een bedrijfsmatige activiteit gericht op het verrichten van seksuele handelingen en/of 
het verrichten van erotisch/pornografische vertoningen.

1.48  stacaravan

een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, 
dat mede gelet op de afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op 
normale wijze op de verkeerswegen ook over grotere afstanden als een aanhangsel 
van een auto te worden voortbewogen, bestemd als recreatief dag- en nachtverblijf en 
waarbij de gebruikers hun hoofdgebouw elders hebben.

1.49  strandwinkel

seizoengebonden detailhandel in strandgeralateerde producten.

1.50  jaarrond-strandpaviljoen

horecabedrijf op het strand ten behoeve van lichte horeca in de vorm permanente 
bebouwing met daarbij behorende gronden en voorzieningen zoals terrassen, waar als 
hoofdfunctie bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt, al dan niet op palen gebouwd.

1.51  strandpaviljoen

seizoensgebonden horecabedrijf op het strand ten behoeve van lichte horeca in de 
vorm niet-permanente bebouwing met daarbij behorende gronden en voorzieningen 
zoals terrassen, waar als hoofdfunctie bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor 
gebruik ter plaatse worden verstrekt, al dan niet op palen gebouwd.

1.52  terras

een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel van een horecabedrijf 
waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken 
kunnen worden geschonken of spijzen kunnen worden genuttigd.
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1.53  veranda

een uitbouw in de vorm van een open overdekte galerij die zich voor of achter een 
gebouw bevindt, waarbij de grondvloer verhoogd ligt ten opzichte van het maaiveld, 
zodat de vloer op gelijke hoogte ligt als de vloer binnenin het gebouw.

1.54  verbeelding

de verbeelding van het bestemmingsplan Bloemendaal aan Zee 2013.

1.55  verblijfsrecreatie

vormen van recreatie waarbij ook buiten de woning wordt overnacht.

1.56  voorgevel

één of meerdere naar de weg gekeerde gevels van een (hoofd)gebouw.

1.57  voorgevellijn

de lijn waarin de voorgevel van een hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde 
daarvan.

1.58  voorgevelrooilijn

de naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde grens van het bouwvlak, of indien 
het een bouwvlak betreft met meer dan één naar de weg gekeerde grenzen, die grens 
die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt.

1.59  wet/wettelijke regelingen

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. 
verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op 
het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel. De goothoogte wordt gemeten daar waar de 
goot het hoogst is.

2.3  de inhoud van een bouwwerk

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

2.4  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, trappenhuizen, liftkokers, installaties t.b.v. het reinigen van 
het gebouw (glazen wassen) en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen.

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.

2.6  de verticale diepte van een bouwwerk

de diepte van een bouwwerk, gemeten vanaf het peil tot aan het diepste punt van het 
gebouw.

2.7  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het 
bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

2.8  bruto vloeroppervlak (BVO)

de bruto vloeroppervlakte van de ruimte(n) van een gebouw wordt gemeten op 
vloerniveau langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie 
en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidingsconstructie, die de 
desbetreffende ruimte(n) omhullen over alle bouwlagen van het gebouw.

2.9  bebouwd grondoppervlak (BGO)

het bebouwd grondoppervlak wordt gemeten tussen de buitenzijde van de gevels en/of 
het hart van de scheidsmuren.

2.10  de horizontale diepte van een gebouw

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd.
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2.11  de breedte van een gebouw

gemeten tussen de buitenkanten van twee tegenover elkaar gelegen zijgevels van 
hetzelfde gebouw.

2.12  de oppervlakte van een overkapping

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de 
overkapping.

2.13  meten

bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de 
(digitale) verbeelding.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. bermen en beplanting;

c. fiets-, voet- en ruiterpaden;

met daarbij behorende:

d. speelvoorzieningen;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. recreatieve voorzieningen;

g. parkeervoorzieningen;

h. fietsenstalling;

i. nutsvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in de gronden mag niet worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen:

a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 4 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter 
bedragen;

c. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de verlichting en bewegwijzering 
mag niet meer dan 4 meter bedragen;

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

3.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid;

c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

d. natuur en landschap.

3.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde in 3.2.1 voor de bouw van een ondergronds bergbezinkbassin met een 
maximale inhoud van 200 m³ en met een daarbij behorend gebouw met een maximaal 
bebouwd grondoppervlak van 30 m² en een bouwhoogte van maximaal 3 m ten 
behoeve van de regulering van overmatige neerslag.
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Artikel 4  Horeca

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. horeca-activiteiten in categorie 1, zoals beschreven in Bijlage 1 Staat van 
Horeca-activiteiten;

b. horeca-activiteiten tot en met categorie 2, zoals beschreven in Bijlage 1 Staat van 
Horeca-activiteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met 
categorie 2;

c. een houten zeebalkon zoals bedoeld in hoofdstuk 1 van het Beeldkwaliteitplan, ten 
behoeve van terrasvoorzieningen behorende bij het aangrenzende horecabedrijf, 
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - zeebalkon';

met daarbij behorende:

d. wegen en paden

e. parkeervoorzieningen;

f. groenvoorzieningen;

g. tuinen, erven en terrassen;

h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b. ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" is ten hoogste de 
aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;

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

d. er dient voor het materiaalgebruik, dakvormen en verschijningsvormen worden 
aangesloten bij het gestelde in het Beeldkwaliteitplan;

e. ondergronds bouwen is niet toegestaan;

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen die naar het openbaar 
toegankelijk gebied zijn gericht mag niet meer dan 1 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van (transparante) windschemen mag niet meer dan 1,80 meter 
bedragen, waarvan maximaal de onderste 0,80 meter ondoorzichtig mag te zijn;

c. de hoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;

d. de hoogte van lichtmasten mag niet meer dan 4 meter bedragen;

e. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 
3 meter bedragen.

4.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan plaats en afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. sociale veiligheid;
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c. de verkeersveiligheid;

d. de brandveiligheid en rampenbestrijding;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4  Wijzigingsbevoegdheid

4.4.1  Wro-zone-wijzigingsgebied 1

Het bevoegd gezag kan het bouwvlak van de gronden, die op de verbeelding zijn 
voorzien van de gebiedsaanduiding 'Wro-zone-wijzigingsgebied 1' wijzigen danwel 
vergroten en een hogere bouwhoogte toestaan, met inachtneming van de volgende 
bepalingen:

a. het bouwvlak mag niet groter worden dan 40 meter x 25 meter;

b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 meter;

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter;

d. de hoofdentree van de bebouwing dient aan de kant van de Zeeweg te worden 
gesitueerd;

e. parkeren dient op het openbare parkeerterrein plaats te vinden;

f. er mag aan de buitenzijde van het gebouw geen gebruik gemaakt worden van 
baksteen, beton of kunstof;

g. er dient voor het materiaalgebruik, dakvormen en verschijningsvormen worden 
aangesloten bij het gestelde in paragraaf 2.1 van het Beeldkwaliteitplan;

h. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan cultuurhistorische, 
natuur-, en landschappelijke waarden;

i. het kostenverhaal dient verzekerd te zijn en er dient te worden aangetoond dat de 
financiële haalbaarheid is gewaarborgd;

j. er dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de wettelijke 
randvoorwaarden op het gebied van milieuhygiënische regelgeving, zoals 
bodemkwaliteit, externe veiligheid, natuurwetgeving, wateraspecten en archeologie; 

k. het Hoogheemraadschap van Rijnland dient een positief advies af te geven.

4.4.2  Wro-zone-wijzigingsgebied 2

Het bevoegd gezag kan het bouwvlak van de gronden, die op de verbeelding zijn 
voorzien van de gebiedsaanduiding 'Wro-zone-wijzigingsgebied 2' wijzigen danwel 
vergroten en servicediensten zoals openbare douche- en toiletvoorzieningen toestaan, 
met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. de oppervlakte van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 140 m²;

b. het bijbehorende terras niet meer mag bedragen dan 110 m²;

c. er mag aan de buitenzijde van het gebouw geen gebruik gemaakt worden van 
baksteen, beton of kunstof;

d. een plat dak of lessenaarsdak is niet toegestaan;

e. er dient voor het materiaalgebruik, dakvormen en verschijningsvormen worden 
aangesloten bij het gestelde in paragraaf 2.2 van het Beeldkwaliteitplan;

f. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan cultuurhistorische, 
natuur-, en landschappelijke waarden;

g. het kostenverhaal dient verzekerd te zijn en er dient te worden aangetoond dat de 
financiële haalbaarheid is gewaarborgd;

h. er dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de wettelijke 
randvoorwaarden op het gebied van milieuhygiënische regelgeving, zoals 
bodemkwaliteit, externe veiligheid, natuurwetgeving, wateraspecten en archeologie; 

i. het Hoogheemraadschap van Rijnland dient een positief advies af te geven.
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Artikel 5  Maatschappelijk

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. veiligheidsposten zoals politieposten, post voor de reddingsbrigade en 
EHBO-posten;

b. een houten zeebalkon zoals bedoeld in het Beeldkwaliteitplan, ten behoeve van 
terrasvoorzieningen behorende bij het aangrenzende horecabedrijf, ter plaatse van 
de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - zeebalkon'

met daarbij behorende:

c. wegen en paden;

d. parkeervoorzieningen;

e. groenvoorzieningen;

f. nutsvoorzieningen;

g. tuinen, terreinen en erven;

h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b. de bouwvlakken mogen volledig worden bebouwd;

c. ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" is ten hoogste de 
aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;

d. ondergronds bouwen is niet toegestaan.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen die naar het openbaar 
toegankelijk gebied zijn gericht mag niet meer dan 1 meter bedragen;

b. vanaf 1 meter achter de voorgevelrooilijn mag de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen niet meer dan 2 meter bedragen, mits de erf- of 
terreinafscheidingen niet naar het openbaar toegankelijk gebied zijn gericht;

c. de bouwhoogte van toegangshekken voor de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 
1,50 meter bedragen;

d. de hoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;

e. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 
3 meter bedragen.

5.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveiligheid;

c. de sociale veiligheid;
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d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. natuur en landschapswaarden;

f. cultuurhistorische waarden.
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Artikel 6  Natuur

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van natuur- en landschappelijke 
waarden;

b. bestaande vergunde wegen, paden en parkeergelegenheden;

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

d. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

e. extensief recreatief medegebruik;

f. nutsvoorzieningen;

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat 
bestaande gebouwen mogen worden gehandhaafd met de bestaande omvang en op 
dezelfde locatie.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1,20 meter 
bedragen;

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

6.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen aan de plaats en de afmetingen van bebouwing, 
ten behoeve van:

a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van  natuur- en/of  landschappelijke 
waarden van de gronden;

b. de verkeersveiligheid;

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan verlenen van het bepaalde in:

a. 6.2 voor de bouw van een materiaalberging, waarbij:

1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m²;

2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter;

3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 meter;

4. dient te worden aangetoond dat de materiaalberging noodzakelijk en doelmatig 
is in het kader van het beheer en onderhoud van het gebied;

5. de natuurwaarden van het gebied niet onevenredig worden aangetast.

b. 6.2 voor de bouw van een hekwerk met een maximale hoogte van 3 meter om 
overstekend wild te weerhouden.
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6.5  Strijdig gebruik

Tot met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik 
van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die geschiedt in het kader van 
de normale bedrijfsvoering.

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

6.6.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd 
gezag op de in 6.1 bedoelde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te 
voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere 
oppervlakteverhardingen;

b. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanlegplaatsen;

c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds 
bestaande taluds;

d. het aanleggen van waterlopen of waterpartijen, het vergraven, verruimen of 
dempen van reeds bestaande waterlopen of waterpartijen;

e. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse kabels of leidingen en de 
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

f. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, voor zover de Boswet of de 
Algemene Plaatselijke Verordening niet van toepassing is;

g. het aan- en verplanten van bomen en ander opgaand houtgewas, voor zover de 
Boswet of de Algemene Plaatselijke Verordening niet van toepassing is;

h. het bodem verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van de grond;

i. het bemalen of draineren van de grond, alsmede het winnen, toevoeren, 
afdammen of stuwen van water;

j. het aanleggen van inrichtingen ten behoeve van aan de bestemming 
ondergeschikte recreatieve voorzieningen.

6.6.2  Uitzonderingen op verbod

Het verbod als bedoeld in 6.6.1 is niet van toepassing op andere werken die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming 
betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

6.6.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 6.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de gronden niet 
onevenredig worden of kunnen worden aangetast;

b. deze in het belang zijn van het herstel en/of ontwikkeling van de natuur- en/of 
landschappelijke waarden.

6.6.4  Advies

Het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in 6.6.1 advies in bij een ter zake deskundige.  
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Artikel 7  Natuur - Verblijfsrecreatie

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van natuur- en landschappelijke 
waarden;

b. verblijfsrecreatie;

c. chalets;

d. gebouwen ten behoeve van het functioneren van een chaletpark, zoals:

1. sanitaire voorzieningen;

2. onderhoud en beheer;

3. receptie;

4. dienstverlening;

5. campingwinkel;

6. horeca;

7. garage/opslag;

8. een bedrijfswoning van maximaal 140 m² ter plaatse van de aanduiding 
'bedrijfswoning'.

e. een aarden wal met keermuur, met een verschijningsvormen zoals aangegeven in 
paragraaf 2.4 van het Beeldkwaliteitplan;

met de daarbij behorende:

f. wegen en paden;

g. sport- en speelterreinen;

h. speel- en ligweides;

i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

j. groenvoorzieningen;

k. nutsvoorzieningen;

l. parkeerterreinen;

m. tuinen en erven.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b. ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" is ten hoogste de 
aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;

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

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - extra bouwlaag' is een 
(transparante) bouwlaag van maximaal 150 m² toegestaan, met een totale 
maximale bouwhoogte van 7 meter;

e. ondergronds bouwen is niet toegestaan.

7.2.2  Chalets

In afijking van het bepaalde in 7.2.1 gelden voor chalets de volgende regels:
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a. de oppervlakte per chalet mag maximaal 60 m² bedragen;

b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;

d. de chalets mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd, met dien verstande dat 
de afstand tussen chalets onderling niet minder dan 5 meter mag bedragen;

e. per chalet is maximaal 15 m² aan verharding toegestaan ten behoeve van een 
veranda;

f. de maximale oppervlakte aan chalets mag 6.300 m² bedragen;

g. (vijstaande) bergingen zijn niet toegestaan.

7.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen:

a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen (afscheiding rondom het chaletpark) mag 
niet meer dan 2 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen (binnen het chaletpark) mag niet meer dan 
1,20 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 4 meter bedragen;

d. de hoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;

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

7.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing ten behoeve van:

a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van  natuur en/of  landschappelijke 
waarden van de gronden;

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveiligheid;

c. de sociale veiligheid;

d. de brandveiligheid en rampenbestrijding;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan verlenen van het bepaalde in 7.2.2 onder b. en c. en chalets met een 
hogere maximale goot- en bouwhoogte toestaan, met dien verstande dat:

a. de goot- en bouwhoogte met maximaal 1 meter mag worden verhoogd;

b. de hogere goot- en bouwhoogte voor maximaal 40% van de oppervlakte van de 
chalet mag worden toegepast.

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

7.5.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd 
gezag op de in 7.1 bedoelde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te 
voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere 
oppervlakteverhardingen;

b. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanlegplaatsen;
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c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds 
bestaande taluds;

d. het aanleggen van waterlopen of waterpartijen, het vergraven, verruimen of 
dempen van reeds bestaande waterlopen of waterpartijen;

e. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse kabels of leidingen en de 
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

f. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, voor zover de Boswet of de 
Algemene Plaatselijke Verordening niet van toepassing is;

g. het aan- en verplanten van bomen en ander opgaand houtgewas, voor zover de 
Boswet of de Algemene Plaatselijke Verordening niet van toepassing is;

h. het bodem verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van de grond;

i. het bemalen of draineren van de grond, alsmede het winnen, toevoeren, 
afdammen of stuwen van water;

j. het aanleggen van inrichtingen ten behoeve van aan de bestemming 
ondergeschikte recreatieve voorzieningen.

7.5.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 7.5.1 is niet van toepassing op werken die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming 
betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

7.5.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 7.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de gronden niet 
onevenredig worden of kunnen worden aangetast;

b. deze in het belang zijn van het herstel en/of ontwikkeling van de natuur- en/of 
landschappelijke waarden.

7.5.4  Advies

Het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in 7.5.1 advies in bij een ter zake deskundige.  
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Artikel 8  Recreatie

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. strand en duinen;

b. dagrecreatieve voorzieningen en activiteiten;

c. strandvoorzieningen en strandopgangen;

d. een jaarrond strandpaviljoen, inclusief paalfundering, ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - jaarrond strandpaviljoen' met 
bijbehorende voorzieningen zoals terrassen;

e. seizoensgebonden strandpaviljoens inclusief paalfundering, ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - strandpaviljoens' met bijbehorende 
voorzieningen zoals terrassen, in de periode van 1 maart tot en met 30 september;

f. een seizoensgebonen strandwinkel, ter plaatse van de aanduiding 'specieke vorm 
van recreatie - strandwinkel', in de periode van 1 maart tot en met 30 september .

met daarbij behorende:

g. wegen en paden;

h. waterlopen en watergangen;

i. groenvoorzieningen;

j. nutsvoorzieningen;

k. parkeerterreinen.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Jaarrond strandpaviljoens

Voor het bouwen van jaarrond strandpaviljoens gelden de volgende bepalingen:

a. ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwd oppervlak" is ten hoogste de 
aangegeven bebouwde oppervlakte toegestaan;

b. de gebouwen dienen demontabel te zijn;

c. in afwijking van het bepaalde onder a mag er per jaarrond strandpaviljoen één 
bijgebouw worden gerealiseerd buiten het bouwvlak, binnen de aanduiding 
'specifieke vorm van recreatie - jaarrond strandpaviljoen', met een maximale 
oppervlakte van 25 m² per bijgebouw en een goot- en bouwhoogte van 3 
respectievelijk 5,5 meter;

d. de hoogte van de begane grondvloer van strandpaviljoens bedraagt ten minste 4,5 
meter boven N.A.P. en ten hoogste 5,5 meter boven N.A.P.;

e. de maximale goothoogte wordt, in afwijking van 2.2, gemeten vanaf de begane 
grondvloer van het hoofdgebouw en mag niet meer bedragen dan 3 meter;

f. de maximale bouwhoogte wordt, in afwijking van 2.4, gemeten vanaf de begane 
grondvloer van het hoofdgebouw en mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;

g. een overdekte verdieping is niet toegestaan;

h. in afwijking van het bepaald onder c. en d. geldt dat indien het dak wordt gebruikt 
als terras is een dakopbouw toegestaan van maximaal 25 m² met een bouwhoogte 
van maximaal 6 meter;

i. er dient voor het materiaalgebruik, dakvormen en verschijningsvormen worden 
aangesloten bij het gestelde in paragraaf 2.3 van het Beeldkwaliteitplan;

j. ondergronds bouwen is niet toegestaan.
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8.2.2  Seizoensgebonden strandpaviljoens

In afwijking van het bepaalde in 8.2.1 gelden voor seizoensgebonden strandpaviljoens 
gelden de volgende regels:

a. de gebouwen dienen demontabel te zijn;

b. de hoogte van de begane grondvloer van strandpaviljoens bedraagt ten minste 4,5 
meter boven peil en ten hoogste 5,5 meter boven peil;

c. de maximale bouwhoogte wordt, in afwijking van 2.4, gemeten vanaf de begane 
grondvloer van het hoofdgebouw en mag niet meer bedragen dan 5 meter;

d. een overdekte verdieping is niet toegestaan;

e. een terras op het dak is niet toegestaan;

f. ondergronds bouwen is niet toegestaan.

8.2.3  Seizoensgebonden strandwinkel

Voor een strandwinkel gelden de volgende regels:

a. het gebouw dient demontabel te zijn;

b. de maximale bouwhoogte mag 3 meter bedragen;

c. een overdekte verdieping is niet toegestaan;

d. een terras op het dak is niet toegestaan;

e. ondergronds bouwen is niet toegestaan.

8.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen:

a. de bouwhoogte wordt, in afwijking van 2.4, gemeten vanaf het afgewerkt maaiveld 
of, als geplaatst op een vloer vanaf de vloer;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter 
bedragen;

c. de bouwhoogte van transparante windschemen mag niet meer dan 1,80 meter 
bedragen, waarvan maximaal de onderste 0,80 meter ondoorzichtig mag zijn;

d. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 4 meter bedragen;

e. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 4 meter bedragen;

f. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;

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

8.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. het behoud van de ruimtelijke kwaliteiten van het terrein;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de brandveiligheid en rampenbestrijding;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

8.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan verlenen van het bepaalde in 8.1 onder d en e en afwijking van de 
aanduidingsgrens toestaan, met dien verstande dat:
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a. de afwijking slechts mogelijk is aan de zeezijde van het aanduidingsvlak;

b. de afwijking mogelijk is tot maximaal 10 m;

c. de afwijking noodzakelijk is, hetgeen dient te zijn aangetoond door middel van 
meetgegevens van het Hoogheemraadschap van Rijnland;
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Artikel 9  Verkeer

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en pleinen;

b. parkeervoorzieningen;

c. fiets- voet- en ruiterpaden;

d. fiets- en voetgangerstunnels;

e. viaducten;

f. fietsenstalling;

g. nutsvoorzieningen;

h. afvaloverlaadstation;

i. een houten zeebalkon ten behoeve van dagrecreatie, zoals bedoeld in hoofdstuk 1 
van het Beeldkwaliteitplan, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
verkeer - zeebalkon';

j. een aarden wal met keermuur, met een verschijningsvormen zoals aangegeven in 
paragraaf 2.4 van het Beeldkwaliteitplan;

met daarbij behorende:

k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

l. straatmeubilair;

m. groenvoorzieningen. 

9.2  Bouwregels

9.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:

a. gebouwen ten behoeve van de waterhuishouding met een maximum oppervlakte 
van 5 m² en een bouwhoogte van maximaal 2,5 meter.

9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen:

a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 9 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van transparante windschemen mag niet meer dan 1,80 meter 
bedragen, waarvan maximaal de onderste 0,80 meter ondoorzichtig mag zijn;

c. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en 
regeling van het verkeer mag niet meer dan 4 meter bedragen;

d. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag ten hoogste 1,20 meter bedragen;

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 
dan 5 meter bedragen. 

9.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid;

c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
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d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. de plaatsing van de bebouwing en werken als bedoeld in 9.2 indien de bestaande 
boombeplanting en/of gaccidenteerdheid van het terrein hier aanleiding toe geven;

f. de plaatsing van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat kan 
worden geëst, dat deze op een afstand van 1 meter uit de perceelsgrenzen wordt 
geplaatst.

9.4  Afwijken van de bouwregels

het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan verlenen van het bepaalde in 9.2.1 voor de bouw van een 
ondergronds bergbezinkbassin met een maximale inhoud van 200 m² en met een 
daarbij behorend gebouw met een maximaal bebouwd grondoppervlak van 30 m² en 
een bouwhoogte van maximaal 3 meter ten behoeve van de regulering van overmatige 
neerslag.
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Artikel 10  Water

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. zee;

b. strand;

c. strandrecreatie;

met daarbij behorende:

d. waterhuishoudkundige voorzieningen.

10.2  Bouwregels

10.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op of in deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd,  
waarvan de hoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen.

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

10.3.1  Verbod

Het is verboden om in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag 
de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden, aanleg- of 
ligplaatsen en vlonders;

b. het wijzigen van het zeebodem door ontgronding of ophoging;

c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds 
bestaande taluds;

d. het aanleggen van nieuwe waterlopen of het vergraven, verbreden, uitdiepen en/of 
dempen van reeds bestaande waterlopen;

e. het bemalen of draineren van de grond, alsmede het winnen, toevoeren, 
afdammen of stuwen van water;

f. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse kabels en leidingen;

g. het verwijderen van waardevolle oever- en watervegetatie dan wel het verrichten 
van andere werkzaamheden welke een ernstige beschadiging van de waardevolle 
vegetatie ten gevolge kunnen hebben;

h. het aanleggen van inrichtingen ten behoeve van aan de bestemming 
ondergeschikte recreatieve voorzieningen.

10.3.2  Uitzondering

Het verbod als bedoeld bij 10.3.1 is niet van toepassing op andere werken die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming 
betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de vaststelling van het plan;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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10.3.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 10.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien de 
landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de gronden niet 
onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

10.3.4  Advies

Het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in 10.3.1 advies in bij een ter zake deskundige. 
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Artikel 11  Waarde - Archeologie-3

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie-3' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor 
behoud, versterking en bescherming van te verwachten archeologische waarden. 

Secundair zijn deze gronden voor zover zulks op de verbeelding is aangewezen, 
bestemd voor de doeleinden als omschreven in het voor de betreffende bestemming 
geldende artikel, waarbij het in dat artikel bepaalde van toepassing is, met de daarbij 
behorende bouwwerken.

11.2  Bouwregels

11.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden 
voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor 
bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 30 centimeter en 
dieper dan 5,50 meter+ NAP , een rapport te overleggen waarin de archeologische 
waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar 
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

11.2.2  Voorwaarden

Indien uit het in 11.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of

c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden 
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

11.2.3  Bouwverbod

Indien uit het in 11.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden voor het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord 
zonder dat het mogelijk is om deze door de in 11.2.2 genoemde voorwaarden veilig te 
stellen, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

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

11.3.1  Verbod

Het is verboden op de in 11.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren over een 
oppervlakte van meer dan 250 m², dieper dan 30 centimeter en/of dieper dan 5,50 
meter + NAP:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;

b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen 
ontgrondingsvergunning is vereist;

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook gerekend wordt woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;
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d. het omzetten van grasland in bouwland;

e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;

f. het aanleggen van bos of boomgaard;

g. verlagen van het waterpeil;

h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

i. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;

j. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of 
andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies waarbij de 
breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt en de betreffende leiding 
geen vervanging is van een reeds aanwezige leiding;

k. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse 
leidingen; 
lhet aanbrengen van diepwortelende beplanting;

l. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

m. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen 
aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

11.3.2  Uitzondering

Het in 11.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing:

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de 
instandhouding van het onderhavige plangebied;

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van 
de archeologische waarde van niet ingrijpende betekenis zijn;

c. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is 
van te beschermen archeologische waarden.

11.3.3  Toelaatbaarheid

a. Het bepaalde onder 11.3.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in dat 
lid genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen 
van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het 
archeologisch materiaal;

b. Voor zover de onder 11.3.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de 
directe of indirecte gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van 
archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend indien aan de 
vergunning de volgende voorschriften worden verbonden:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of

3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten 
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te 
stellen kwalificaties.

c. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de 
gronden dient de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de 
aanvraag kan worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld;

d. Het bevoegd gezag verleent uitsluitend de vergunning zoals bedoeld onder 11.3.1 
na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie.
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11.4  Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie-3 op de verbeelding te doen 
vervallen, indien uit nader onderzoek is gebleken, dat, hetzij geen sprake is van 
een gebied met archeologische waarde, hetzij handhaving van de bestemming niet 
langer noodzakelijk wordt geacht;

b. aan de gronden zonder of met een andere archeologische waarde de bestemming 
Waarde - Archeologie-3 toe te kennen, indien uit archeologisch onderzoek blijkt 
dat de bestemming van de gronden, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische 
waarden, aanpassing behoeft.  
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Artikel 12  Waarde - Archeologie-4

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie-4' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor 
behoud, versterking en bescherming van te verwachten archeologische waarden.

Secundair zijn deze gronden voor zover zulks op de verbeelding is aangewezen, 
bestemd voor de doeleinden als omschreven in het voor de betreffende bestemming 
geldende artikel, waarbij het in dat artikel bepaalde van toepassing is, met de daarbij 
behorende bouwwerken.

12.2  Bouwregels

12.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden 
voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor 
bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 centimeter, een 
rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens 
de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate zijn vastgesteld.

12.2.2  Voorwaarden

Indien uit het in 12.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of

c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden 
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

12.2.3  Bouwverbod

Indien uit het in 12.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden voor het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord 
zonder dat het mogelijk is om deze door de in 12.2.2 genoemde voorwaarden veilig te 
stellen, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

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

12.3.1  Verbod

Het is verboden op de in 12.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren over een 
oppervlakte van meer dan 250 m2 en dieper dan 50 centimeter:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;

b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen 
ontgrondingsvergunning is vereist;

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook gerekend wordt woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;
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d. het omzetten van grasland in bouwland;

e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;

f. het aanleggen van bos of boomgaard;

g. verlagen van het waterpeil;

h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

i. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;

j. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of 
andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies waarbij de 
breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt en de betreffende leiding 
geen vervanging is van een reeds aanwezige leiding;

k. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse 
leidingen;

l. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;

m. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

n. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen 
aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

12.3.2  Uitzondering

Het in 12.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing is niet van toepassing:

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de 
instandhouding van het onderhavige plangebied;

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van 
de archeologische waarde van niet ingrijpende betekenis zijn;

c. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is 
van te beschermen archeologische waarden.

12.3.3  Toelaatbaarheid

a. Het bepaalde onder 12.3.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in dat 
lid genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen 
van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het 
archeologisch materiaal;

b. Voor zover de onder 12.3.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de 
directe of indirecte gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van 
archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend indien aan de 
vergunning de volgende voorschriften worden verbonden:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of

3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten 
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te 
stellen kwalificaties.

c. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de 
gronden dient de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de 
aanvraag kan worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld;

d. Het bevoegd gezag verleent uitsluitend de vergunning zoals bedoeld onder 12.3.1 
na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie.
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12.4  Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie-4 op de verbeelding te doen 
vervallen, indien uit nader onderzoek is gebleken, dat, hetzij geen sprake is van 
een gebied met archeologische waarde, hetzij handhaving van de bestemming niet 
langer noodzakelijk wordt geacht;

b. aan de gronden zonder of met een andere archeologische waarde de bestemming 
Waarde - Archeologie-4 toe te kennen, indien uit archeologisch onderzoek blijkt 
dat de bestemming van de gronden, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische 
waarden, aanpassing behoeft. 
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Artikel 13  Waarde - Archeologie 6

13.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 6' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor 
behoud, versterking en bescherming van te verwachten archeologische waarden.

Secundair zijn deze gronden voor zover zulks op de verbeelding is aangewezen, 
bestemd voor de doeleinden als omschreven in het voor de betreffende bestemming 
geldende artikel, waarbij het in dat artikel bepaalde van toepassing is, met de daarbij 
behorende bouwwerken.

13.2  Bouwregels

13.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden 
voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor 
bouwwerken met een oppervlakte groter dan 1000 m² en dieper dan 100 centimeter, 
een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die 
blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate zijn vastgesteld.

13.2.2  Voorwaarden

Indien uit het in 13.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of

c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden 
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen 
kwalificaties.

13.2.3  Bouwverbod

Indien uit het in 13.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden voor het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord 
zonder dat het mogelijk is om deze door de in 13.2.2 genoemde voorwaarden veilig te 
stellen, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

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

13.3.1  Verbod

Het is verboden op de in 13.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren over een 
oppervlakte van meer dan 1000 m2 en dieper dan 100 centimeter:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;

b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen 
ontgrondingsvergunning is vereist;

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook gerekend wordt woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;
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d. het omzetten van grasland in bouwland;

e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;

f. het aanleggen van bos of boomgaard;

g. verlagen van het waterpeil;

h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

i. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;

j. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of 
andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies waarbij de 
breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt en de betreffende leiding 
geen vervanging is van een reeds aanwezige leiding;

k. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse 
leidingen;

l. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;

m. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

n. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen 
aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

13.3.2  Uitzondering

Het in 13.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing is niet van toepassing:

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de 
instandhouding van het onderhavige plangebied;

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van 
de archeologische waarde van niet ingrijpende betekenis zijn;

c. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is 
van te beschermen archeologische waarden.

13.3.3  Toelaatbaarheid

a. Het bepaalde onder 13.3.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in dat 
lid genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen 
van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het 
archeologisch materiaal;

b. Voor zover de onder 13.3.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de 
directe of indirecte gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van 
archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend indien aan de 
vergunning de volgende voorschriften worden verbonden:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of

3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten 
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te 
stellen kwalificaties.

c. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de 
gronden dient de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de 
aanvraag kan worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld;

d. Het bevoegd gezag verleent uitsluitend de vergunning zoals bedoeld onder 13.3.1 
na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie.
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13.4  Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 6 op de verbeelding te doen 
vervallen, indien uit nader onderzoek is gebleken, dat, hetzij geen sprake is van 
een gebied met archeologische waarde, hetzij handhaving van de bestemming niet 
langer noodzakelijk wordt geacht;

b. aan de gronden zonder of met een andere archeologische waarde de bestemming 
Waarde - Archeologie 6 toe te kennen, indien uit archeologisch onderzoek blijkt 
dat de bestemming van de gronden, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische 
waarden, aanpassing behoeft.  
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Artikel 14  Waterstaat - Waterkering

14.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor mede bestemd voor:

a. de primaire waterkering;

De belangen van de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering zijn primair ten 
opzichte van de belangen van de andere daar voorkomende bestemmingen.

Indien de belangen van de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering in strijd zijn 
met de belangen van een samenvallende andere dubbelbestemming, dan geldt de 
volgende prioriteitsvolgorde:

a. Waterstaat - Waterkering;

b. Waarde - Archeologie-3, Waarde - Archeologie-4 of Waarde - Archeologie 6.

14.2  Bouwregels

14.2.1  Gebouwen

Ten aanzien van de in 14.1 genoemde bestemming geldt dat op of in deze gronden 
geen gebouwen mogen worden gebouwd, met uitzondering van de aangeduide 
bouwvlakken.

14.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van de in 14.1 genoemde bestemming geldt dat de hoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten hoogste 3 meter mag bedragen.

14.3  Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van 
het bepaalde in 14.2.1 en toestaan dat gebouwen ten behoeve van de 
ondergeschikte bestemming worden gebouwd, mits is aangetoond dat er geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van de onder 14.1 bedoelde 
waterstaatbelangen;

b. Het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om 
een afwijking als bedoeld in 14.2.1 advies in bij de beheerder van het betreffende 
waterstaatsbelang.

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

14.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd 
gezag op de in 14.1 bedoelde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te 
voeren:

a. het afgraven of ophogen van gronden;

b. het egaliseren van gronden;

c. het beplanten met diepwortelende beplanting;

d. het vellen, rooien van bomen en andere houtopstanden;

e. aanleggen van onder- en/of bovengrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen, en de daarmee verband houdende constructies en/of 
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installaties.

14.4.2  Uitzondering

Het in 14.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, en werkzaamheden, 
welke:

a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen 
worden uitgevoerd op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.

14.4.3  Toelaarbaarheid

De in 14.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien:

a. de werken en/of werkzaamheden nodig zijn voor de realisering of handhaving van 
de aan de gronden gegeven bestemming, functies of waarden;

b. de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen van de 
waterstaat en/of de waterkering en de beheerder van de waterkering daarover 
heeft geadviseerd.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 15  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 16  Algemene bouwregels

16.1  Overschrijding bouwgrenzen

a. De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen en 
bestemmingsgrenzen zijn niet van toepassing voor wat betreft overschrijdingen met 
betrekking tot:

1. stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen; 

2. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, 
wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van 
de voorgevelrooilijn niet meer dan 12 centimeter bedraagt;

3. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, mits zij de 
voorgevelrooilijn met niet meer dan 50 centimeter overschrijden;

4. erkers, balkons, galerijen en luifels mits zij de bouw- en bestemmingsgrens 
met niet meer dan 1 m overschrijden;

5. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de 
bouw- en bestemmingsgrens met niet meer dan 1 meter overschrijden;

6. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze 
hijsinrichtingen in geen enkele stand de voorgevelrooilijn met meer dan 1 
meter overschrijden;

7. vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen;

8. dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en 
liftinstallaties.

b. Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een 
gebouw, mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden opgericht en mogen de 
voor dat gebouw toegestane maximale hoogte met niet meer dan 5 meter 
overschrijden;

c. Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties 
mogen niet hoger zijn dan 3,50 meter, gemeten vanaf bovenkant van de 
dakconstructie, en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van de 
vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop zij worden 
geplaatst;

d. Overige ondergeschikte dakopbouwen, die deel uitmaken van een gebouw, mogen 
uitsluitend binnen een bouwvlak worden opgericht, mogen geen grotere 
oppervlakte hebben dan 20% van het bouwvlak en mogen de voor dat gebouw 
toegestane maximale bouwhoogte met niet meer dan 3 meter overschrijden;

e. Voor zover de bouwhoogte van bestaande dakopbouwen hoger is dan toegestaan, 
dan geldt de bestaande hoogte van de dakopbouw ten tijde van de vaststelling van 
het bestemmingsplan, als maximale toegestane bouwhoogte.

16.2  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 oppervlakte hebben dan 15 m² en 
geen grotere bouwhoogte dan 2 meter.

16.3  Afwijken overschrijding bouwgrenzen

Het bevoegd gezag kan afwijken ten behoeve van het overschrijden van de bouw- en 
bestemmingsgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, met maximaal 1.5 meter, 
indien het betreft:

a. overbouwingen ten dienste van de verbinding van twee gebouwen;
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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;

16.3.1  Voorwaarden

a. de in lid 16.3 genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien 
hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. de in lid 16.3 genoemde afwijkingen mogen voorts slechts worden verleend indien 
zulks in het belang is voor een technisch of esthetisch betere realisering van 
bouwwerken dan welvoor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke 
toestand van het terrein, en hierdoor: 

1. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;

2. de structurele opzet van het plan hierdoor niet aanmerkelijk zal worden 
aangetast;

3. het karakter van de bebouwing niet aanmerkelijk wordt aangetast;

4. de cultuurhistorische, de natuur- en /of landschappelijke waarden niet 
onevenredig worden aangetast.
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Artikel 17  Algemene gebruiksregels

17.1  Gebruiksverbod

17.1.1  Verboden gebruik onbebouwde gronden

Onder gebruik van onbebouwde gronden in strijd met de bestemming als bedoeld in 
artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
wordt in ieder geval verstaan:

a. het storten of 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. het gebruik van onbebouwde gronden ten behoeve van een sport- of 
wedstrijdterrein, zweefvliegveld, dagcamping, lig- of speelweide met dien verstande 
dat dit verbod niet geldt voor bestemmingen waarin dit in de 
bestemmingsomschrijving is toegestaan.

17.1.2  Verboden gebruik gebouwen

Onder gebruik in strijd met de bestemming als bedoeld in artikel 2.1., lid 1 onder c van 
de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het 
gebruik ten behoeve van een seksinrichting, een escortbedrijf en voor 
detailhandelsdoeleinden, voor zover zulks niet expliciet is toegestaan ingevolge de 
bestemmingsomschrijving.

17.2  Uitzonderingen gebruiksverbod

Het bepaalde in lid 17.1.1 van dit artikel 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. de opslag van goederen in het kader van de in het plan toegestane bedrijfsvoering.
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Artikel 18  Algemene afwijkingsregels

18.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan van de in het plan genoemde bepalingen een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verlenen: 

a. voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen van openbaar nut, 
zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, gasdrukregel- en 
meetstations, telefooncellen en wachthuisjes voor verkeersdiensten mits deze niet 
groter zijn dan 50 m³ en de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 meter;

b. voor het oprichten van voorzieningen ten dienste van de telecommunicatie of het 
ontvangen en zenden van radio- en televisiesignalen, voor zover deze 
voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de zendinstallatie:

1. een masthoogte heeft die boven het maaiveld niet meer bedraagt dan 40 
meter;

2. in de vorm van een open constructie wordt gerealiseerd;

3. door meerdere operators wordt medegebruikt;

4. de daarbij behorende apparatuurkasten ingepast worden in het landschap;

c. voor de op de verbeelding dan wel in de regels aangegeven maten en getallen, 
voor zover deze afwijking niet meer dan 10% bedraagt en met dien verstande dat 
deze bepaling niet van toepassing is op het bebouwd grondoppervlak, het bruto 
vloeroppervlak, de bebouwingspercentages en de aantallen zoals aangegeven op 
de verbeelding;

d. voor de overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen. De overschrijdingen 
mogen echter niet meer dan 1,50 meter bedragen en geen vergroting van 
bestemmings- of bouwvlakken inhouden anders dan bedoeld onder c;

e. voor het aanpassen van het beloop of het profiel van wegen indien de 
verkeersveiligheid en/of parkeerdruk daartoe aanleiding geeft en de 
bestemmingsgrens met niet meer dan 5 meter wordt overschreden.

18.2  Eerdere afwijkingen

Bij de beoordeling van een verzoek om afwijking wordt rekening gehouden met eerder 
verleende afwijkingen op basis van dit artikel, om te beoordelen of maximale 
afwijkingsmogelijkheden al dan niet worden overschreden. 

18.3  Voorwaarden aan het verlenen van afwijking

a. de in lid 18.1 genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien 
hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. de in lid 18.1 onder c en d genoemde afwijkingen mogen voorts slechts worden 
verleend indien zulks in het belang is voor een technisch of esthetisch betere 
realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband 
met de werkelijke toestand van het terrein, en hierdoor: 

1. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;

2. de structurele opzet van het plan hierdoor niet aanmerkelijk zal worden 
aangetast;

3. het karakter van de bebouwing niet aanmerkelijk wordt aangetast;

4. de cultuurhistorische, de natuur- en /of landschappelijke waarden niet 
onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 19  Algemene wijzigingsregels

19.1  Algemeen

Het bevoegd gezag is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft 
op een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel 
bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en bouwvlakken en/of aanduidingen, indien bij de 
uitvoering van het plan mocht blijken dat verschuivingen nodig zijn ter uitvoering van 
een bouwplan, op voorwaarde, dat de oppervlakte van het betreffende bouwperceel, 
bestemmingsvlak dan wel bouwvlak, met niet meer dan 10% zal worden gewijzigd; 

19.2  Wro-zone Wijzigingsgebied 3

Het bevoegd gezag kan de bestemmingen Groen, Verkeer en Maatschappelijk, ter 
plaatse van de gebiedsaanduiding 'Wro-zone-wijzigingsgebied 3' wijzigen ten behoeve 
van de verplaatsing van de politiepost, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. het bouwvlak mag niet groter worden dan 70 m²;

b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter;

c. de huidige politiepost dient gesloopt te worden en het bouwvlak dient verwijderd te 
worden;

d. er mag aan de buitenzijde van het gebouw geen gebruik gemaakt worden van 
baksteen, beton of kunstof;

e. ondergronds bouwen is niet toegestaan;

f. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan cultuurhistorische, 
natuur-, en landschappelijke waarden;

g. het kostenverhaal dient verzekerd te zijn en er dient te worden aangetoond dat de 
financiële haalbaarheid is gewaarborgd;

h. er een beeldkwaliteitplan wordt opgesteld;

i. er dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de wettelijke 
randvoorwaarden op het gebied van milieuhygiënische regelgeving, zoals 
bodemkwaliteit, externe veiligheid, natuurwetgeving, wateraspecten en archeologie.
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Artikel 20  Algemene procedureregels

20.1  Afwijking

Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking, zoals opgenomen in dit plan, is de in 
paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geregelde 
procedure van toepassing.

20.2  Wijziging

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging, zoals opgenomen in dit plan, is de in 
artikel 3.6a van de Wet ruimtelijke ordening geregelde procedure van toepassing.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 21  Overgangsrecht

21.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
bouwvergunning of omgevingsvergunning 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 teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 
veranderd, mits de aanvraag van de vergunning wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 21.1 onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in lid 21.1 onder a met maximaal 10%;

c. Lid 21.1 onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
vergunning in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

21.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet;

b. Voor het gebruik van overgangsrecht gelden de volgende voorwaarden:

1. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, zoals bedoeld 
in lid 21.2 onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met het 
plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang word verkleind;

2. indien gebruik, bedoeld in lid 21.2 onder a, na het tijdstip van 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.

c. Voor het gebruik van overgangsrecht geldt de volgende uitzondering:

1. Lid 21.2 onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was 
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsregels van dat plan.
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Artikel 22  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Bloemendaal aan Zee 2013.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Staat van Horeca-activiteiten

Categorie 1 "lichte horeca"

Bedrijven, die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend 
(vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte 
hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende 
subcategorieën onderscheiden:

1a Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca:

Broodjeszaak;

Cafetaria;

Croissanterie;

Koffiebar;

Lunchroom\ijssalon;

Snackbar;

Tearoom;

Traiteur.

1b Overige lichte horeca:

Bistro;

Automatiek;

Snackbar;

Restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);

Strandpaviljoen;

Hotel.

1c Restaurant:

 Restaurant met bezorg- en/of afhaalservice tot 250 m² BVO.

1d Aan andere functies verwante horeca:

Kantine;

Bedrijfsrestaurant.

Categorie 2 "middelzware horeca"

2a Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en/of die  
daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken:

Bar;

Bierhuis;

Biljartcentrum;

Café;

Proeflokaal;

Shoarma/grillroom;

Zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek- 
/dansevenementen).

2b Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking:
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Bedrijven genoemd onder 1a, 1b en 1c met een bedrijfsoppervlak van    
meer dan 250 m² BVO.

Categorie 3 "zware horeca"

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een 
groot aantal bezoekers aantrekken en/of grote hinder voor de omgeving met zich 
kunnen meebrengen:

Dancing/ Discotheek;

Nachtclub;

Partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-  
/dansevenementen).
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Bijlage 2  Beeldkwaliteitplan
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BKP Ba/zee 
  
Beeldkwaliteit voor Bloemendaal aan Zee
september 2012

HOSPER landschapsarchitectuur & stedebouw 



2      beeldkwaliteit Bloemendaal aan Zee      gemeente Bloemendaal          september 2012          HOSPER

inhoud

inleiding

1. visie        blz. 5

2. beeldkwaliteit per type     blz. 8
2.1 hotel        blz. 9
2.2 cafetaria-kiosk     blz. 25
2.3 jaarrond strandpaviljoens    blz. 31 
2.4 chaletpark      blz. 37
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inleiding
In het voorliggende beeldkwaliteitplan worden ten behoeve van het te actualiseren bestemmingsplan een 
aantal regels voor de beeldkwaliteit van de bebouwing getoond en toegelicht. Deze regels zijn een aan-
vulling op de ontwikkelingsvisie van Bloemendaal aan Zee. De ontwikkelingsvisie voor Bloemendaal aan 
Zee is gemaakt in samenwerking met ondernemers, overheden en natuurorganisaties in de periode 
oktober 2011 - maart 2012 en resulteert zowel in een actualisatie van het bestemmingsplan als in een 
aantal gerichte ingrepen in de gebouwde en ongebouwde structuur. 

Doel van dit beeldkwaliteitplan is te komen tot een algehele verhoging van de architectonische kwaliteit 
in Bloemendaal aan Zee. Dit ondanks het feit dat ieder bouwplan een individuele aangelegenheid is. 
Zoveel als mogelijk zijn de regels gebaseerd op de samenhang tussen architectuur en landschap/open-
bare ruimte. De regels laten ruimte voor individuele expressie.

Bloemendaal, september 2012 

ontwikkelingsruimte voor een strandhotel i.p.v. een restaurant ontwikkelingsruimte voor een nieuwe cafetaria-kiosk

ontwikkelingsruimte voor een nieuw chaletpark ontwikkelingsruimte voor permanente strandpaviljoens
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soepeler overgang tussen strandbezoek en uitgaansfeesten

menging en concentratie op de Kop van de Zeeweg

strand

jaarrond bebouwing

seizoen strandtenten

auto parkeren

fiets parkeren

jaarrond chalets

geen badplaats maar een bijzondere strandenclave
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1. visie
Bloemendaal aan Zee is één van de trekkers van de gemeente Bloemendaal in termen van toerisme en 
werkgelegenheid. Het gebied richt zich naast badgasten specifiek op uitgaanspubliek en onderscheidt 
zich daarmee van andere badplaatsen in de regio.  

Bijzondere strandenclave
De komende jaren transformeert Bloemendaal aan Zee in een aantrekkelijke enclave aan het strand, 
waar de bezoekers in alle seizoenen kunnen genieten van de zee en het strandleven. Een aantal jaar-
rondstrandpaviljoens, een strandhotel en de herontwikkeling van camping ‘t Helmgat tot chaletpark 
dragen hier in programmatische zin aan bij. Om de strandopgang en de zee beter zichtbaar en beleefbaar 
te maken voor passanten, strandgangers en bezoekers van de restaurants wordt ingezet op sloop van de 
politiekiosk, herontwikkeling van de cafetariakiosk en ontwikkelingsmogelijkheden voor een strandhotel.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
In samenhang met deze ingreep krijgt de openbare ruimte in de directe nabijheid van de gebouwen een 
kwaliteitsimpuls, door de aanleg van drie grote, ovale houten balkons aan zee. De balkons zijn iets verhe-
ven boven het maaiveld en verleiden de bezoekers aan de kant van de Zeeweg om het prachtige uitzicht 
aan de zeezijde te bekijken. De balkons aan weerszijden van de strandopgang vormen elk een ensemble 
met de aanwezige duinen en gebouwen en maken de terrassen en plinten tot sfeervolle buitenruimtes. 
Tussen de twee ensembles biedt een derde, volledig openbaar houten balkon een onbelemmerd
uitzicht op zee.
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slopen politiekiosk en herinrichting openbare ruimte t.b.v zicht op zee

slopen politiekiosk en herinrichting openbare ruimte t.b.v zicht op zee

Bloemendaal aan Zee afronden tot twee bebouwde ‘duintoppen’  met een onbebouwd volledig openbaar zeebalkon er tussen in - op de plek waar 
de twee strandopgangen samenkomen. Twee permanente strandpaviljoens zijn gepositioneerd voor de twee bebouwde ‘duintoppen’ .
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Bloemendaal aan Zee afronden tot twee 
verschillend bebouwde ‘duintoppen’

schetsontwerp openbare ruimte Kop van de Zeeweg met een drietal beeldbepalende ‘zeebalkons’ 

Expressieve kapvorm 
en natuurlijke materialen
Het hotel en de cafetaria mogen een eigen 
identiteit ontwikkelen, maar worden altijd 
gekenmerkt door gevels opgebouwd uit 
natuurlijke materialen en een beeldbepalende 
kap. Platte daken zijn verboden en de 
architectuur moet een vriendelijke, tactiele en 
transparante uitstraling krijgen. 

Het nieuwe hotel mag geen kopie worden 
van het recent gebouwde koperen 
appartementengebouw. Gestuurd wordt op 
verschil en diversiteit en een geheel eigen, 
zelfstandige identiteit.
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2. beeldkwaliteit per type

2.1 hotel

2.2 cafetaria-kiosk

2.3 jaarrond-strandpaviljoens 

2.4 chaletpark
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2.1 hotel
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2.1 hotel
Het hotel ligt op de meest beeldbepalende plek van de Kop van de Zeeweg. Het hotel mag geen kopie 
worden van het recent gebouwde koperen appartementengebouw. Inspelend op het duinlandschap 
moet het een geheel eigen, zelfstandige identiteit krijgen. In de materialisering en de vormgeving van 
de gevels en het dak zal een combinatie van hout en metalen de relatie moeten zoeken met de schaal 
van het duinlandschap. De materialen en de toepassing ervan moeten zo zijn dat in een mooi verou-
deringsproces wordt voorzien. De locatie in het dynamische landschap vereist ‘lichtheid’ in de architec-
tuur. Dus niet ‘uit steen gehouwen’ of ‘in beton gegoten’, maar bijvoorbeeld vakkundig ‘latje voor latje 
opgebouwd’.

Voor het hotel is een grondvlak beschikbaar van maximaal 40 x 25 meter. Het hoogste punt van het 
hotel bedraagt maximaal 10 meter en het hotel heeft een goothoogte, die maximaal 7 meter bedraagt. 
Het hotel wordt opgebouwd uit een begane grond, eerste verdieping en vervolgens een tweede verdie-
ping, die zich bevindt onder een kap (60° maximaal) of een sterk naar binnen gekromde gevelvorm (60° 
maximaal). Omdat het kiezen van een (kap)vorm behoort tot de verantwoordelijkheid van de architect 
biedt dit beeldkwaliteitplan de toekomstig architect van het hotel een keuze uit één van drie profielen, die 
op de naastgelegen pagina zijn afgebeeld. De gemeentelijk stedebouwkundige en/of supervisor toetst 
gedurende het ontwerpproces of het ontwerp voldoet aan het gekozen A, B of C-profiel. Een plat dak, 
zoals dat voorkomt in Zandvoort en IJmuiden en Zee is verboden. Ook een volledige lessenaarskap 
is verboden, omdat deze kapvorm vaak een gesloten ‘achterkant’ oplevert. Lessenaarskappen mogen 
alleen onderdeel zijn van een uit meerdere kappen samengesteld dak. Het is een optie om in het dak 
grote buitenruimten op te nemen om plek te bieden aan speciale functies (bv. welness). Het hotel biedt 
ruimte aan krap veertig tot ruim vijftig kamers. De variatie in het kameraantal wordt beïnvloed door func-
tionele eisen en wensen: kamergrootte, wel of niet een restaurant en wel of niet een welnessfunctie. 

In de plint is een uitnodigende entree vereist met een lobby in contact met de buitenruimte. De plint mag 
afwijken van de andere bouwlagen. De afwijking kan worden vormgegeven in de materiaalkeuze, de 
detaillering, grootte van de raamopeningen, een inspringing ter plaatse van de entree, etc.. 
Balkons, lift en trappenhuizen worden binnen de gevelvlakken gehouden en zijn een integraal onder-
deel van het bouwvolume. Naast de zeezijde en de oostzijde is de zuidelijke kopgevel beeldbepalend en 
heeft transparantie en een verbijzondering nodig. Een blinde kopgevel wordt aan de zuidkant niet toege-
staan. De noordelijke kopgevel richting de reddingsbrigade is het minst van publiek belang en kan dan 
ook meer gesloten worden ontworpen. Hotelkamers die onder de kap worden gesitueerd mogen worden 
voorzien van dakkappellen. Tevens mogen deze beeldbepalende vormen en karakteristieke daklijnen 
aannemen. Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de detaillering en materialisering van de dak-
kapellen, balkons, loggia’s en balkonhekken. Technische ruimten, liftopbouw, schoorstenen of (airco)
machines die los op het dak staan, zijn verboden. Zij worden ontworpen en geïntegreerd als deel van 
het bouwvolume zodat ze niet zichtbaar zijn vanuit de buitenruimte. Alle elementen die kunnen worden 
gezien als toevoeging aan het hotel, waaronder windschermen, zonweringen, luifels, opslagruimten 
sluiten in  de materiaalkeuze, detaillering en vormgeving vrijwel identiek aan op het hotel. Het gebruik 
van reclame op deze delen is uitgesloten. Gelet op de zichtlocatie is reclame overbodig. Aanduiding van 
het hotel middels een vlaggenmast is toegestaan.

Het hotel wordt voorzien van een houten terras dat volledig aansluit bij het door de gemeente te reali-
seren zeebalkon. Het moet ontworpen worden in dezelfde vormgeving, materiaalgebruik en detaillering. 
Dit om de identiteit en aantrekkingskracht van de Kop van de Zeeweg te versterken.



 beeldkwaliteit Bloemendaal aan Zee      gemeente Bloemendaal           september 2012          HOSPER       11

keuzeprofiel A: éénduidige kap

keuzeprofiel B: samengestelde kap

keuzeprofiel C: vloeiende kap en gevel

balkons, loggia;s en balkonhekken 
integraal onderdeel van de gevel

dak biedt mogelijkheden voor speciale functies



12      beeldkwaliteit Bloemendaal aan Zee      gemeente Bloemendaal          september 2012          HOSPER

keuzeprofiel A: éénduidige kap

dwarsdoorsnede - illustratieve test

langsdoorsnede - illustratieve test



 beeldkwaliteit Bloemendaal aan Zee      gemeente Bloemendaal           september 2012          HOSPER       13



14      beeldkwaliteit Bloemendaal aan Zee      gemeente Bloemendaal          september 2012          HOSPER

keuzeprofiel B: samengestelde kap

dwarsdoorsnede - illustratieve test

langsdoorsnede - illustratieve test
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keuzeprofiel C: vloeiende kap en gevel

dwarsdoorsnede - illustratieve test

langsdoorsnede - illustratieve test
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beeldbepalende dakvorm (OFIS architects)

rasterwerk maakt samengestelde gevel (Krusec architects)

kloek volume en natuurlijke materialen (Onix architecten) 

REFERENTIES  HOTEL - OPTIE A: ÉÉNDUIDIGE KAP

buitenruimte verwerkt in dakvorm (OFIS architects)

plint met overstek gericht op zee (Krusec architects)

beeldbepalende kapvorm (Jean Nouvel architects)

installaties verborgen onder kapvorm (OFIS architects)buitenruimte verwerkt in kapvorm (Arkitema architects)
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dak van zink (Krusec architects)

rasterwerk maakt vorm en samengestelde gevel (OFIS architects)

hotelkamer onder een kapvorm  
(Naumann architektur)

plint richt zich op uitzicht (Krusec architects)

hotelkamer met buitenruimte onder een kapvorm

kopgevels spelen in op het uitzicht

transparante entree (architect Kengo Kuma)

balkonhekken onderdeel van gevel (OFIS architects)

alzijdig, natuurlijke materialen en kleuren, duidelijke, transparante ingang
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karakteristieke hoekoplossingen (Jarmund/Vigsnæs Architects)

samengestelde kappen, natuurlijke materialen (Onix architecten)

meerdere dakvormen combineren (architect Helen & Hard) 

gevel  en dak opgebouwd uit natuurlijke materialen 
(Onix architecten)

samengestelde beeldbepalende kappen, natuurlijke materialen 
(Onix architecten)

meerdere dakvormen combineren (Jarmund/Vigsnæs Architects)

karakteristieke kapvormen en aandacht voor kopgevel
 (architect Glenn Murcutt)

REFERENTIES  HOTEL - OPTIE B: SAMENGESTELDE KAPPEN

karakteristieke kapvormen (architect Glenn Murcutt)
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interieur speelt in op schuine dak- en gevelvlakken
(Jarmund/Vigsnæs Architects)

buitenruimten verwerkt in beweging van gevels en kappen 
(architect Helen & Hard)

rastwerk maakt vorm en samengestelde kappen

karakteristieke kapvormen geleden de massa van het hotel en 
spelen in op het duinlandschap (Search architects)

bijzondere ruimten onder kapvorm (Jarmund/Vigsnæs Architects)

buitenruimten onder kapvorm (Jarmund/Vigsnæs Architects)

alzijdig, natuurlijke materialen en kleuren, duidelijke, transparante ingang

dakvorm beeldbepalend in doorsnede (WoltjerBerkhout architecten)

aandacht voor kopgevels en geleding van massa 
(architect Helen & Hard)
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kleine doorbrekingen van de vorm mogelijk (RAU architecten)

balkons inpandig voor een vloeiende vorm (Foster + Partners)

hout vormt de gevel (Ostinelli und Partners architetti)

gevel opgebouwd uit natuurlijke materialen (Foster + Partners)

balkons inpandig voor een vloeiende vorm (Foster + Partners)

vloeiende vorm opgebouwd uit segmenten (RAU architecten)

vakwerk kan vloeiende vorm mogelijk makenramen verwerkt in vloeiende vorm

REFERENTIES  HOTEL - OPTIE C: VLOEIENDE KAP EN GEVEL 
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rasterwerk maakt vorm en samengestelde gevel
(form A architecten)

welness met uitzicht op het landschap (Snohetta architects)

hotelkamers onderdeel van gebogen vorm (Fab Lab house)

geaccentueerde, trransparante ingang (Foster + Partners)

hotelkamers onderdeel van gebogen vorm (Fab Lab house)

hout en donkere, gedekte kleuren (RAU architecten) geaccentueerde, transparante entree (MAD architects)

rasterwerk maakt vorm en samengestelde gevel 
(form A architecten)  

alzijdig, natuurlijke materialen en kleuren, duidelijke transparante ingang
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2.2 cafetaria-kiosk
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2.2 cafetaria-kiosk
De ontwikkelingsvisie 2012-2020 is voor de huidige kiosk-cafetaria ingrijpend, omdat de huidige locatie 
vervalt i.v.m. een gewijzigde opgang naar het strand. In de toekomst wordt de Kop van de Zeeweg voor-
zien van een volwaardige 2e strandopgang en wordt de kiosk-cafetaria gesitueerd op een vlak, houten 
zeebalkon met een gebogen vorm. Het grondvlak van de toekomstige kiosk bedraagt ongeveer 140 m2 

en de oppervlakte van het terras bedraagt ongeveer 110 m2. Evenals in de huidige situatie staat de kiosk 
op een prominente, beeldbepalende plek. De kiosk kadert met het café-restaurant ‘t Eindpunt het zicht 
op de zee en de strandopgangen. De kiosk wordt daarom aangemerkt als bijzonder welstandsobject. 
Hieraan worden de volgende eisen gesteld:

de kiosk heeft een expressieve kap• 
de inspiratie voor de kapvorm ligt in vormen die qua thema aansluiten op water en wind• 
hoogste punt van de kap ligt op 6,5 meter (huidige hoogte kiosk)• 
technische ruimten, schoorstenen en (airco)machines moeten in samenhang met de kapvorm  • 

 worden ontworpen
de benodigde windschermen en het vast buiten meubilair wordt geïntegreerd met de kiosk  • 

 en met het maaiveld (het door de gemeente te realiseren houten zeebalkon) 
de kiosk wordt opgebouwd uit een beperkt aantal heldere elementen zoveel mogelijk in één  • 

 beweging ontworpen
allure ontstaat door de kiosk zorgvuldig te detailleren - aandacht voor afwatering, kozijnen,  • 

 snackluik 
donkere aardetinten of lichte luchtkleuren zijn toegestaan als kleurtoepassing• 
reclame, naam en logo van de cafetaria moeten worden geïntegreerd in de gevel van de kiosk• 
losse naamborden of lichtbakken zijn verboden• 
vlaggenmasten worden als vast onderdeel van het maaiveld ontworpen • 
voor de opslag en het afval (container) moet een nette in de architectuur mee ontworpen   • 

 oplossing worden gemaakt
het is mogelijk om de nieuwe-cafetariakiosk te voorzien van een aantal (4 à 5) openbare, (vol- • 

 automatische) toiletten
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De inspiratie voor de kapvorm ligt in vormen die qua thema aansluiten op de water en wind. De kap dekt als een hoedje de 
kiosk af. Het benodigde buitenmeubilair moet zoveel mogelijk worden geïntegreerd met de kiosk en het houten zeebalkon. 
(afbeelding en ontwerpidee: Woltjer Berkhout Architecten - Snackbar Henri Schetsverkenning)
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REFERENTIES  KIOSK

schetsverkenning Snackbar Henri (woltjer berkhout architecten)

banken kiosk verwerken in houten zeebalkon (Karin Daan) banken en windschermen verwerken in architectuur 
(Niall Mclaughlin architects)

kap kiosk maakt expressieve vorm (Abe Bonnema)

kap kiosk maakt expressieve vorm (MVRDV) kap kiosk maakt expressieve vorm (René van Zuuk)

kap kiosk maakt expressieve vorm (René van Zuuk) kap kiosk maakt expressieve vorm (plastik architects)
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kap en gevel kiosk maakt expressieve vorm (S&P architects) daklijn kiosk maakt expressieve vorm (René van Zuuk)

kapvormen spelen in op inspiratie van wind en water (Jørn Utzon) voorbeeld volautomatisch toilet in de haven van Hoorn
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2.3 jaarrond-strandpaviljoens
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2.3 jaarrond-strandpaviljoens
Tot op heden is het strand bij Bloemendaal aan Zee een welstandsvrij gebied. Voor de seizoensgebon-
den paviljoens en strandhuisjes zal dit welstandsvrije beleid waarschijnlijk worden voortgezet. Wel zoekt 
de gemeente naar mogelijkheden om op het strand een verbod in te stellen op het plaatsen van mans-
hoge met plastic afgeplakte hekwerken. De hoogte, het type hekwerk en het afplakken met plastic doet 
de van oorsprong uitnodigende openbaarheid en toegankelijkheid van het strand teveel geweld aan. 

Het bestemmingsplan maakt de komst van een tweetal jaarrondpaviljoens mogelijk. Deze vereisen als 
permanente bouwwerken sturing van de welstand. Daarom worden de jaarrond strandpaviljoens aange-
merkt als bijzonder welstandsobject. De volgende eisen worden aan de jaarrondpaviljoens gesteld: 

alzijdig paviljoen van één bouwlaag met een expressieve, samenhangende architectuur, die  • 
 tot in de details is doorgezet 

fijnzinnig gedetailleerd houten dak of metalen (bv zink)/ kunstof roeven/felsdak - bitumendak is  • 
 verboden -

standaard containerbouw is verboden• 
de maximale goothoogte en nokhoogte bedraagt respectievelijk 3 meter en 5,5 meter • 
een overdekte verdiepingslaag is niet toegestaan - een maximale dakopbouw van 25 m• 2 is wel  

 toegestaan mits het platte dak van de begane grond wordt gebruikt als dakterras - een luifel  
 aan de dakopbouw is toegestaan tot maximaal 1/3 van het dakterras. Alleen bij de dakopbouw  
 mag de nokhoogte 6 meter bedragen.

(airco)machines, afzuiginstallaties, e.d. moeten geïntegreerd worden ontwerpen in het dak• 
eenheid in materialisatie - zowel voor de gevels als voor het dakvlak • 
terughoudend kleurgebruik - geen fluorescerende, felle of heldere kleuren - dit om het pavil- • 

 joen goed in het winterlandschap te laten passen
in de gevels zijn aan de zeezijde en zijkanten veel riant vormgegeven ramen en deuren ver- • 

 werkt 
hoofdentree is aan de zeezijde of optimaal in het zicht van de strandopgang gesitueerd• 
achterzijde heeft een geordende uitstraling, die in materialisatie en detaillering een grote   • 

 samenhang vertoont met de overige zijden van het paviljoen - achterzijde mag wel een meer  
 gesloten karakter hebben

ten behoeve van afval en opslag moet een permanente oplossing worden ontworpen• 
één los permanent bijgebouw - bijvoorbeeld ten behoeve van afval en opslag is toegestaan,  • 

 mits in dezelfde architec tuurstijl als het paviljoen uitgevoerd
omdat verrommeling met name door een veelvoud van (kwalitatief mindere) bijgebouwen ont- • 

 staat wordt maar 1 permanent bijgebouw per jaarrondpaviljoen toegestaan
tijdelijke bijgebouwen zijn in de zomer toegestaan- maar in de winter verboden - zeecontai • 

 ners zijn in de winter dus niet toegestaan 
onoverdekt terras mag worden afgebakend met vrijstaande terrasschermen, mits deze in   • 

 samenhang met de architectuur van het paviljoen zijn ontworpen
hoogte van erf-, terras- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,80 m• 
de bovenste 2/3 van de schermen moet transparant zijn uitgevoerd• 
schuttingen zijn verboden• 
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expressieve samenvallende architectuur 
- gebruik van donkere kleuren; geen felle kleuren
- eenheid in materiaal- en kleurgebruik in gevels en dak
- permanente oplossing in ontwerp voor afval en opslag 

dak van hout/zink/(golf)platen
-bitumendak is verboden
-technische ruimtes/schoorstenen ed integreren in ontwerp

max 1 bijgebouw in dezelfde stijl uitgevoerd
geen tijdelijke bijgebouwen 

geordende achterzijde
geen schuttingen en hekken 

terrasschermen toegestaan 
tot 1,5m met bovenste helft transparant

riante ramen en deuren 
aan voor- en zijkanten

hoofdentree aan zeezijde

1,5m

optie voor dakopbouw: 
- een overdekte verdiepingslaag is niet toegestaan
- een maximale dakopbouw van 25 m2 is wel toegestaan, mits het dak wordt gebruikt als terras 
- een luifel aan de dakopbouw is toegestaan tot maximaal 1/3 van het bebouwde grondvlak
- de nokhoogte van de dakopbouw mag 6 meter bedragen

max 1 bijgebouw in dezelfde stijl uitgevoerd
geen tijdelijke bijgebouwen 

geordende achterzijde
geen schuttingen en hekken 

terrasschermen toegestaan 
tot 1,5m met bovenste helft transparant

riante ramen en deuren 
aan voor- en zijkanten

hoofdentree aan zeezijde
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REFERENTIES JAARROND STRANDPAVILJOENS

openheid en overgangen naar strand (architect Pierre Gautier)

transparant aan de zeezijde (architect BINT) beeldbepalend en gedetailleerd afgewerkt dak (architect Fierloos)

kamers met balkon en grote glaspartijen om uitzicht te bieden

beeldbepalend dak, hoogwaardig materiaal en details
(architect BINT)

een zo alzijdig mogelijk gebouw
(architect BINT)

transparante windschermen - geen hekken en schuttingen

dak van hoogwaardige materialen en hoofd- en bijgebouw in 
dezelfde stijl ontworpen (architect BINT)

openheid en overgangen naar strand (architect Pierre Gautier)
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dak te gebruiken als terras (architect Bas Spanjers)

transparant aan de zeezijde - beeldbepalend dak 
(architect Bart Akkerhuis)

beeldbepalend en gedetailleerd afgewerkt dak 
(architect Bart Akkerhuis)

kamers met balkon en grote glaspartijen om uitzicht te bieden

dak te gebruiken als terras- optie voor kleine opbouw 
(Bloem en Lemstra architecten)

beeldbepalend en gedetailleerd afgewerkt dak transparantie en openheid naar de zonzijdes

dak te gebruiken als terras (architect Bas Spanjers)

dak te gebruiken als terras- optie voor kleine opbouw 
(Bloem en Lemstra architecten)



36      beeldkwaliteit Bloemendaal aan Zee      gemeente Bloemendaal          september 2012          HOSPER



 beeldkwaliteit Bloemendaal aan Zee      gemeente Bloemendaal           september 2012          HOSPER       37

2.4 chaletpark



38      beeldkwaliteit Bloemendaal aan Zee      gemeente Bloemendaal          september 2012          HOSPER

2.4 chaletpark
Het huidige chaletpark is inclusief de parkeerstraat open en bloot zichtbaar vanaf de Zeeweg. Het voor-
stel is de beeldkwaliteit van het te vernieuwen chaletpark op een landschappelijke wijze te waarborgen. 
In het voorstel wordt een duinwal gemaakt op de plek van de huidige parkeerstraat en wordt het parke-
ren door de ondernemer aan de achterzijde van de duinwal op het chaletpark opgelost. Hierdoor wordt 
zowel het chaletpark als het parkeren behorende bij het chaletpark volledig aan het oog onttrokken en 
wordt het mogelijk om de architectuur op het chaletpark welstandsvrij te laten realiseren. 

De duinwal wordt ongeveer 2 meter hoog (ooghoogte) en wordt opgeworpen ter plaatse van de huidige 
parkeerstraat. Om het ruimtebeslag van de duinwal beperkt te houden kan aan de achterzijde (kant 
chaletpark) in de duinwal worden gewerkt met keermuren opgebouwd uit schanskorven. De eigenaar 
van het chaletpark kan achter de keermuur een parkeerstrook aanleggen, maar het parkeren mag ook 
op een andere plek op het chaletpark worden opgelost. 

Door de realisatie van de 2 meter hoge duinwal is het nog niet helemaal zeker dat dat ook alle chalets 
met een nokhoogte van 5,5 meter daadwerkelijk volledig aan het oog kunnen worden onttrokken en 
welstandsvrij kunnen worden gerealiseerd. Het is aan de initiatiefnemer en het door hem betrokken 
landschapsarchitectenbureau om in het planproces van het bestemmingsplan met het in te dienen plan 
inzichtelijk te maken dat zij een voldoende hoge duinwal kunnen realiseren, die ook chalets met een 
nokhoogte van 5,5 meter aan het oog kan onttrekken. 

2m

3m 5m

3m 5m

4m

2 meter hoge duinwal voorzien van keermuur aan de kant van het chaletpark maakt welstandsvrij bouwen mogelijk

huidige situatie
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ten behoeve van welstandsvrij bouwen 2 meter hoge duinwal realiseren 
- keermuren van schanskorven en vlaggenmasten markeren de ingang

huidige situatie: chaletpark en parkeerstraat open en bloot 
zichtbaar vanaf de Zeeweg
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