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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan

Het bestemmingsplan Zandlaan 52 te Hillegom met identificatienummer NL.IMRO.0534.BPZandlaan52van de gemeente Hillegom;
1.2

bestemmingsplan

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

aanduiding

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

aanduidingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde aanduiding;
1.6

aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe
verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan, maar in functioneel opzicht deel uitmaakt van dat
hoofdgebouw;
1.7

aan-huis-verbonden bedrijf

het bedrijfsmatig verlenen van diensten dan wel het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid,
daaronder niet begrepen prostitutie of een seksinrichting, in tegenstelling tot de beroepsmatige
activiteiten, geheel of overwegend door middel van handwerk en waarvan de omvang van de activiteiten
zodanig is, dat de activiteiten in de woning en de daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de
woonfunctie kunnen worden uitgeoefend;
1.8

aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch,
therapeutisch kunstzinnig, ontwerptechnisch, cosmetisch of hiermee gelijk te stellen gebied, daaronder
niet begrepen prostitutie, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen,
met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend;
1.9

achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig
loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te
doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;
1.10

afhankelijke woonruimte

een bijbehorend bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin
tijdelijk een gedeelte van een huishouding gevestigd is uit oogpunt van mantelzorg;
1.11

afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels

een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening;
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1.12

ander gebouw

een gebouw, geen woongebouw zijnde;
1.13

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.14

bebouwingsgebied

achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw uitgezonderd de grond onder het
oorspronkelijke hoofdgebouw;
1.15

bebouwingspercentage

het percentage van een bouwperceel dat ten hoogste mag worden bebouwd;
1.16

bedrijf

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen van
goederen alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen;
1.17

bestaande afstands-, hoogte- en inhouds- en oppervlaktematen

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens
de Wet algemene bepaling omgevingsrecht;
1.18

bestaand

a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het
plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging
is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;
b. bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan
bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald;
1.19

bestaande bebouwing

bebouwing die tot stand is gekomen met een omgevingsvergunning;
1.20

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.21

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.22

bevoegd gezag

bevoegd gezag als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingswet;
1.23

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk;
1.24

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.25

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
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1.26

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;
1.27

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.28

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van de
bestemming hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond bedoeld om ter plaatste te
functioneren;
1.29

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
1.30

bijgebouw

een opzichzelfstaand (dus geen directe doorgang naar het hoofdgebouw), al dan niet vrijstaand gebouw,
dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.31

dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
1.32

erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover dit
bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt;
1.33

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.34

hoofdgebouw

een of meer panden, een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende
of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel
aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
1.35

kampeermiddel

een stacaravan dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor
recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Woningwet een bouwvergunning is
vereist;
1.36

kap

een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65°;
1.37

maaiveld

de bovenkant van het terrein dat een gebouw en/of een bouwwerk omgeeft;
1.38

mantelzorg

het bieden van zorg op het fysieke, psychische en/ of sociale vlak op vrijwillige basis en buiten een
georganiseerd verband aan een ieder die hulpbehoevend is;
6
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1.39

museum

een locatie toegankelijk voor het publiek die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en
zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor
studie, educatie en recreatie;
1.40

omgevingsvergunning

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
1.41

ondergeschikte horeca

het qua aard en omvang beperkt verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse als
ondergeschikte activiteit in direct verband met andere ter plaatse toegestane hoofdactiviteiten (niet
zijnde horeca) met een oppervlakte van maximaal 100 m2 en maximaal een milieucategorie 1;
1.42

openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen,
parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen
toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door
langzaam verkeer;
1.43

overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de
aarde is verbonden;
1.44

overkapping

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt, zonder dan wel met ten hoogste
één al dan niet tot de constructie behorende wand voorzien van een gesloten dak;
1.45

peil

a. voor gebouwen die, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die
weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitende afgewerkte maaiveld;
c. indien in of op het water wordt gebouwd: de gemiddelde hoogte van de aangrenzende weg;
1.46

permanente bewoning

bewoning door een persoon op een plek waar diegene zijn/haar hoofdwoonverblijf heeft;
1.47

recreatiewoning

een gebouw dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor het houden van recreatief
(nacht)verblijf door één of meer personen, die elders hun hoofdverblijf hebben, en dat niet bestemd is
voor permanente bewoning;
1.48

stacaravan

een caravan die het gehele jaar aanwezig is op een recreatieterrein en die blijkens zijn inrichting
bestemd is voor het houden van recreatief (nacht)verblijf;
1.49

uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het
in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
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1.50

voorgevel

de naar openbaar toegankelijk gebied gerichte gevel van een gebouw die binnen de hiërarchie van het
architectonisch ontwerp als de belangrijkste meest representatieve gevel kan worden aangemerkt, of,
indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die op het
moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan kennelijk als zodanig diende te worden
aangemerkt;
1.51

voorgevelrooijlijn

de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen;
1.52

woning

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen
wordt daar gemeten waar deze afstand het kleinst is;
2.2

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3

dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.4

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;
2.5

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.6

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.7

de afstand tot de (zijdelingse) perceelgrens

tussen de (zijdelingse) grenzen van een perceel en enig punt van het betreffende bouwwerk, waar de
afstand het kortste is;
2.8

vloeroppervlakte

de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Recreatie

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Recreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. twee recreatiewoningen;
b. standplaats voor één kampeermiddel, waarbij de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van
de natuurlijke en landschappelijke waarden wordt nagestreefd;
c. gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van de aangrenzende bestemming;
d. ter plaatse van de aanduiding 'museum' tevens een museum met ondergeschikte horeca;
e. terras uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'terras';
met de daarbijbehorende:
f.
g.
h.
i.
j.

erven, tuinen en terreinen;
wegen en paden;
parkeervoorzieningen;
water;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Hoofdgebouwen

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding “maximale goothoogte” is ten hoogste de aangegeven goothoogte
toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte” is ten hoogste de aangegeven bouwhoogte
toegestaan;
d. indien de bestaande goothoogte dan wel de bestaande bouwhoogte van hoofdgebouwen meer
bedraagt dan de onder c en d aangegeven hoogte, mag de afwijking niet worden vergroot.
3.2.2

Bijbehorend bouwwerk

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen bouwvlak worden gebouwd;
b. bijbehorende bouwwerken dienen te worden gebouwd op een afstand van minimaal 1,5 meter achter
de verlengde voorgevel;
c. de diepte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2,5 meter gemeten vanuit de
achtergevelbouwgrens;
d. van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag de goot- en/of bouwhoogte niet meer bedragen
dan:
1. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag tot een maximum van 4 meter;
2. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het
hoofdgebouw, en
3. de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
e. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan 3
meter;
f. het totale oppervlak van alle (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 50 %
van het bij het hoofdgebouw behorende achtererfgebied, tot een maximum van 60 m2.
3.2.3

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. ander bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan:
1. 1 meter voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn;
2. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
3. 3 meter voor pergola's;
10
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4. 1 meter voor overige andere bouwwerken ter plaatse van de naar de openbare weg gekeerde
gevel;
5. 3 meter voor overige andere bouwwerken ter plaatse van de niet naar de openbare weg
gekeerde gevel.
3.3

Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. permanente bewoning van recreatiewoningen en/of het kampeermiddel wordt als gebruik in strijd
met dit bestemmingsplan aangemerkt;
b. op het moment dat twee recreatiewoningen als zodanig in gebruik zijn geldt dat de standplaats voor
een kampeermiddel niet meer is toegestaan;
c. een terras is uitsluitend toegestaan bij ondergeschikte horeca in de categorie 1.
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Artikel 4
4.1

Tuin

Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
(toegangs-)paden;
infrastructurele voorzieningen.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
4.2.2

Bouwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen die naar de openbare weg zijn gericht mag niet meer
dan 1 m bedragen;
b. vanaf 1 meter achter de voorgevelrooilijn mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet
meer dan 2 m bedragen, mits de erf- of terreinafscheidingen niet naar de openbare weg zijn gericht;
c. de bouwhoogte van toegangshekken voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1,50 m bedragen.
d. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 m bedragen.
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Artikel 5
5.1

Water

Bestemmingsomschrjiving

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

water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
duikers;
bermen en beplanting;
oevers en tijdelijke waterberging;
bruggen ter plaatse van de aanduiding 'brug';
bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen zoals groen en paden.

5.2

Bouwregels

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming
worden gebouwd, waarbij de volgende bouwregels gelden.
5.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat uitsluitend nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd,
waarbij:
a. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m2;
b. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter.
5.2.2

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:
a. 10 meter voor lichtmasten;
b. 5 meter voor voorwerpen van beeldende kunst;
c. 4 meter voor overige andere bouwwerken.

bestemmingsplan "Zandlaan 52 te Hillegom" (vastgesteld)
13

bestemmingsplan Zandlaan 52 te Hillegom

Artikel 6
6.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. één woning;
b. aan-huis-verbonden beroepen;
met daarbij behorende:
c.
d.
e.
f.
g.

tuinen, terreinen en erven;
toegangswegen en paden;
parkeervoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2

Bouwregels

Op deze gronden mag ten behoeve van de bestemming worden gebouwd en gelden de volgende regels:
6.2.1

Hoofdgebouwen

a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding “maximale goothoogte” is ten hoogste de aangegeven goothoogte
toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte” is ten hoogste de aangegeven bouwhoogte
toegestaan;
d. de diepte van hoofdgebouwen mag niet meer mag bedragen dan 15 meter;
e. indien de bestaande goothoogte dan wel de bestaande bouwhoogte van hoofdgebouwen meer
bedraagt dan de onder b en c aangegeven hoogte, mag de afwijking niet worden vergroot.
6.2.2

Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. bijbehorende bouwwerken dienen te worden gebouwd op een afstand van minimaal 1,5 meter achter
de verlengde voorgevel;
c. de diepte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2,5 meter gemeten vanuit de
achtergevelbouwgrens;
d. de diepte van bijbehorende bouwwerken als bedoeld onder b vermeerderd met de diepte als bedoeld
in lid 6.2.1 onder d mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 17,5 meter;
e. van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag de goot- en/of bouwhoogte niet meer bedragen
dan:
1. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag tot een maximum van 4 meter;
2. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het
hoofdgebouw, en
3. de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
f. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan 3
meter;
g. het totale oppervlak van alle (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 50 %
van het bij het hoofdgebouw behorende achtererfgebied, tot een maximum van 60 m2.
6.2.3

Dakkapellen

Voor het bouwen van dakkapellen gelden de volgende regels:
h.
i.
j.
k.
l.
m.

per woning is één dakkapel per dakvlak toegestaan;
de dakkapel is voorzien van een plat dak;
dakkapellen in het voordakvlak mogen nooit meer dan 50% van het dakvlak bedragen;
de bouwhoogte gemeten vanaf de voet van de dakkapel mag niet meer bedragen dan 1,75 meter;
de onderzijde van de dakkapel is gelegen tussen 0,5 meter en 1 meter gemeten vanaf de dakvoet;
de bovenzijde van de dakkapel is gelegen op meer dan 0,5 meter onder de daknok;
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n. de zijkanten van de dakkapel zijn gelegen op meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak,
gemeten vanaf het hart van de bouwmuur;
o. de dakkapel mag niet worden gebouwd op een bijbehorend bouwwerk.
6.2.4

Dakopbouwen

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

een dakopbouw mag uitsluitend worden geplaatst op het hoofdgebouw;
de ruimte die door de dakopbouw ontstaat, mag op het hoogste punt niet meer dan 2,7 m bedragen;
de verhoging van de totale bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 meter;
het hoogteverschil van de dakopbouw met belendende gebouwen mag niet meer mag bedragen dan
3 meter in geval van een plat dak en niet meer dan 3,5 meter in geval van een kap.

6.2.5

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. andere bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan:
1. 1 meter voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn;
2. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
3. 3 meter voor pergola's;
4. 1 meter voor overige andere bouwwerken ter plaatse van de naar de openbare weg gekeerde
gevel;
5. 3 meter voor overige andere bouwwerken ter plaatse van de niet naar de openbare weg
gekeerde gevel.
6.3

Specifieke gebruiksregels

6.3.1

Aan-huis-verbonden beroepen

Binnen de bestemming is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep toegestaan, als
ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, met inachtneming van de volgende regels:
a. de voor beroepsuitoefening te gebruiken vloeroppervlakte mag maximaal 30% per woning bedragen,
tot een maximum van 60 m2;
b. er mag geen onevenredige afbreuk aan de woonfunctie worden gedaan;
c. detailhandel en horeca zijn niet toegestaan;
d. er mag geen milieu- of verkeershinder ontstaan;
e. het beroep moet worden uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel;
f. de activiteiten mogen niet vergunning- of meldingplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer.
6.4

Afwijken van de gebruiksregels

6.4.1

Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid
6.3.1 voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf als ondergeschikte activiteit bij de
woonfunctie, met inachtneming van de volgende regels:
a. de voor bedrijfsuitoefening te gebruiken vloeroppervlakte mag maximaal 30% per woning bedragen,
tot een maximum van 60 m2;
b. er mag geen onevenredige afbreuk aan de woonfunctie worden gedaan;
c. parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein; indien parkeren op openbaar terrein nodig is, kan
alleen medewerking worden verleend als er geen onevenredige parkeerdruk ontstaat;
d. er mag geen milieu- of verkeershinder ontstaan;
e. het beroep moet worden uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel;
f. de activiteiten mogen niet vergunning- of meldingplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer.
6.4.2

Mantelzorg

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het
bepaalde in lid 6.1 en 6.2 en toestaan dat een deel van de woning of bijbehorend bouwwerk bij een
woning als afhankelijke woonruimte (inwoning) wordt gebruikt, met dien verstande, dat:
g. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
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h. op het perceel al een wooneenheid aanwezig is;
i. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van
omwonenden en bedrijven;
j. per wooneenheid maximaal één situatie van inwoning ten behoeve van mantelzorg is toegestaan;
k. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de wooneenheid, waarbij
de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de wooneenheid dient te hebben;
l. het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan
indien realisering van de inwoning in of aan de wooneenheid voor de inwoner of andere bewoner(s)
onredelijk bezwarend is;
m. maximaal 80 m2 van het hoofdgebouw en/of bijbehorend bouwwerk mag worden gebruikt ten
behoeve van de inwoning;
n. na de beëindiging van de mantelzorgsituatie de wooneenheid weer in oorspronkelijke vorm wordt
teruggebracht.
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Artikel 7
7.1

Waarde - Archeologie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden.
7.2

Bouwregels

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 bedoelde bestemming uitsluitend gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief
archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van lid 7.3 vooraf in acht
zijn genomen.
b. Tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht
voor de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende bestemmingsplan, mits de
bepalingen van artikel 7.3 vooraf in acht zijn genomen.
7.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
7.3.1

Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden van burgemeester en wethouders de hierna onder 7.3.2 genoemde werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen, dan wel te laten uitvoeren die dieper
reiken dan 0,3 meter beneden maaiveld en die tevens een (totale) terreinoppervlakte groter dan 1.000 m2
beslaan.
7.3.2

Vergunningvereiste

Het vergunningvereiste betreft de volgende werken, dan wel werkzaamheden:
a. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen van oude
funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden alsmede het
vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van
drainage;
b. het aanleggen of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij stobben worden verwijderd;
c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en ander
detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en relicten;
f. het heien van palen en slaan van damwanden.
7.3.3

Archeologisch rapport

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
dient bij het indienen van de aanvraag een archeologisch rapport over te leggen waarin de
archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel
van burgemeesters en wethouders, in voldoende mate is vastgesteld.
7.3.4

Toelaatbaarheid

De werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden als bedoeld in lid 7.3.2 zijn slechts
toelaatbaar, indien en voor zover deze door die werken of werkzaamheden geen afbreuk doen aan het
behoud en de bescherming van de archeologische waarden in de desbetreffende gronden.
7.3.5

Uitgezonderde werkzaamheden

Het verbod zoals bedoeld in lid 7.3.1 is niet van toepassing indien:
a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplanting
en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
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b. de werken of werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden of een
ontgrondingenvergunning.
7.3.6

Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning

Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:
a. de verplichting tot het doen van archeologisch bureauonderzoek;
b. de verplichting tot het doen van inventariserend en/of waarderend archeologisch onderzoek zoals
boringen, proefsleuven en non-destructief onderzoek (zoals bijvoorbeeld grondradar- en
weerstandsonderzoek);
c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden kunnen
worden behouden (behoud in situ);
d. de verplichting tot definitief archeologisch onderzoek (opgraven) en het conserveren van de
archeologische resten en het opstellen van een eindrapportage;
e. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige
op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door burgemeester en
wethouders te stellen kwalificaties (archeologische begeleiding).
7.3.7

Programma van eisen

Archeologisch onderzoek zoals bedoeld in lid 7.3.6 wordt uitgevoerd op basis van een programma van
eisen opgesteld overeenkomstig de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, dat moet worden
goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In het programma van eisen wordt
aangegeven op welke wijze de voorwaarden die aan de vergunning worden verbonden, worden
uitgevoerd.
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Hoofdstuk 3
Artikel 8

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9
9.1

Algemene bouwregels

Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen, in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2,
uitsluitend worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,
funderingen, balkons, loggia's, keldertoegangen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet
meer bedraagt dan 1,5 meter;
b. andere ondergeschikte bouwdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1
meter.
9.2

Parkeren en laden of lossen

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw wordt slechts verleend, indien is
aangetoond dat wordt of zal worden voldaan aan het gemeentelijke parkeerbeleid.
b. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw waarvoor een behoefte bestaat voor
ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt slechts verleend, indien is aangetoond dat op
het betreffende bouwperceel in voldoende mate ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt
of zal worden aangebracht.
c. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder a en/of b:
1. voor zover op andere wijze in de benodigde parkeergelegenheid of laad of los-ruimte wordt
voorzien, dan wel;
2. mits het voldoen aan deze regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren
stuit, tot welke bijzondere omstandigheden in elk geval worden gerekend:
- een te verwachten meer dan gemiddeld aantal gehandicapte gebruikers of bezoekers van het
gebouw;
- een te verwachten meer dan gemiddeld aantal klanten of bezoekers, indien het gebouw
bestemd is voor de vestiging van één of meer detailhandelsbedrijven, dan wel openbare
dienstverlening of vermakelijkheid;
- een bestemming van het gebouw als parkeergarage, dan wel garagebedrijf.
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Artikel 10

Algemene gebruiksregels

Het is verboden de gronden en/of bouwwerken zoals bedoeld in hoofdstuk 2 opgenomen regels te
gebruiken ten behoeve van:
a.
b.
c.
d.

een seks- en/of pornobedrijf;
een prostitutiebedrijf;
raamprostitutie;
een escortbedrijf.
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Artikel 11
11.1

Algemene afwijkingsregels

Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van:
a. de gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 15% van die maten, afmetingen en
percentages;
b. de bouwregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe
aanleiding geeft;
c. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de
(bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen,
d. luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mag worden vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 5 m2 bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw
bedraagt;
e. de bouwregels voor de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken
met een inhoud van ten hoogste 50 m2 en een bouwhoogte van niet meer dan 5 meter ten behoeve
van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft een bouwwerk ten behoev van
een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg, water- of luchtverkeer;
f. de bouwregels ten aanzien van de (bouw)hoogte van andere bouwwerken, en toestaan dat de
bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt
vergroot tot niet meer dan 40 meter;
g. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen, mits:
1. het evenement maximaal 3 maal per jaar plaatsvindt;
2. het evenement maximaal 15 aaneengesloten dagen duurt.
h. het gebruiken van bouwwerken, al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, mits
wordt voldaan aan de volgende vereisten:
1. het maximaal brutovloeroppervlak is 1.500 m2;
2. de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen
onevenredige parkeerdruk veroorzaken;
3. de activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de woonsituatie;
4. de activiteiten mogen geen detailhandel, horeca of exploitatie van een seksinrichting betreffen.
i. van het bepaalde in artikel 10 omtrent de toelaatbaarheid van seksinrichtingen, met dien
verstande,
dat:
1. raamprostitutie niet is toegestaan;
2. de vestiging van een seks- en/of pornobedrijf, een prostitutiebedrijf of een escortbedrijf niet is
toegestaan in bebouwing met een woon- en/of horeca- en/of detailhandelbestemming;
3. de vestiging van een bedrijf als bedoeld onder 2 niet is toegestaan in of aan een winkelstraat;
4. een bedrijf als bedoeld onder 2 in de nabijheid van een uitvalsweg dient te worden gevestigd;
5. de afstand van een bedrijf als bedoeld onder 2 tot de meest nabij gelegen woning ten minste
100 meter dient te bedragen;
6. de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van een bedrijf als bedoeld onder 2 maximaal 500 m2
mag bedragen;
7. voldaan dient te worden aan de regels behorende tot de bestemming waarbinnen het bedrijf
wordt gerealiseerd;
8. parkeren uitsluitend op eigen erf is toegestaan;
9. er geen sprake mag zijn van een onevenredige aantasting van het aanwezige woon- en
leefklimaat.
11.2

Toelaatbaarheid

Burgemeester en wethouders verlenen slechts medewerking aan een omgevingsvergunning voor het
afwijken mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
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b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 12
12.1

Algemene wijzigingsregels

Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe
veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de
volgende voorwaarden:
a. bestemmingsgrenzen mogen ten hoogste 5 meter worden verschoven;
b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet
onevenredig worden geschaad;
c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden
geschaad.
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Hoofdstuk 4
Artikel 13
13.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwen

13.1.1 Algemeen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
13.1.2 Afwijken
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 13.1.1 een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 13.1.1 met ten hoogste
10%.
13.1.3 Uitzondering
Lid 13.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
13.2

Overgangsrecht gebruik

13.2.1 Algemeen
Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
13.2.2 Veranderen strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 13.2.1, te veranderen of te
laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking
naar aard en omvang wordt verkleind.
13.2.3 Onderbreken strijdig gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in lid 13.2.1, 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.
13.2.4 Uitzondering
Lid 13.1.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 14

Slotregel

De regels worden aangehaald onder de naam ‘Regels van het bestemmingsplan Zandlaan 52 te
Hillegom van de gemeente Hillegom'.
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