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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 Plan 

Het bestemmingsplan Kalkovensbrug, Beeklaan, ongenummerd bezuiden nr. 69 

en Pastoorslaan 108a, 120, 122, 124 met identificatienummer 

NL.IMRO.0534.BPKALKOVENSBRUG-VA01 van de gemeente Hillegom; 

1.2 Bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

1.3 De verbeelding 

De analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digita-

le ruimtelijke informatie; 

1.4 Aanduiding 

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-

volge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebou-

wen van deze gronden; 

1.5 Aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6 Aan-huis-gebonden beroep 

Een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, 

waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover deze 

beroepen een ruimtelijke uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstem-

ming is; 

1.7 Achtererf 

De gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel 

van het hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan; 

1.8 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 or-

dening; 

1.9 Ander-werk 

Een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid; 

1.10 Bebouwing 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.11 Bestaand 

a Bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het 

plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens 
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een omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijd-

stip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald; 

b Bij gebruik: het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het be-

stemmingsplan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldend pla-

nologische regime; 

1.12 Bestemmingsgrens 

De grens van een bestemmingsvlak;  

1.13 Bestemmingsvlak  

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.14 Bollenteeltbedrijf 

Een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 

gewassen, nader te onderscheiden in: 

1 de teelt van bloembollen, bolbloemen en knolgewassen; 

2 de teelt van snijbloemen en van vergelijkbare laag blijvende eenjarige en vast-

bloeiende tuinplanten; 

3 de teelt van vollegronds tuinbouwproducten als eenjarige wisselteelt; 

niet zijnde sierteelt, boomkwekerij/-teelt, fruitteelt en bosbouw; 

1.15 Boomkwekerij/-teelt 

De teelt van bomen als dan niet gecombineerd met de verhandeling daarvan;  

1.16 Bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk;  

1.17 Bouwgrens 

De grens van een bouwvlak; 

1.18 Bouwperceel 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-

kaar behorende bebouwing is toegelaten;  

1.19 Bouwperceelgrens 

De grens van een bouwperceel; 

1.20 Bouwvlak 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.21 Bouwwerk 

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde 

is verbonden; 

1.22 Escortbedrijf  

De natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in 

een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats 

dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend; 
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1.23 Gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 

met wanden omsloten ruimte vormt;  

1.24 Gebruik(-en) 

Gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven; 

1.25 Huishouden 

Persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlin-

ge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerver-

huur wordt daaronder niet begrepen; 

1.26 Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

Activiteiten die in een woning door een bewoner op bedrijfsmatige wijze worden uitge-

oefend, voor zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit al-

gemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) waarbij de woning in 

overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling die daarbij 

past. 

1.27 Maatvoeringsgrens 

De grens van een maatvoeringsvlak; 

1.28 Maatvoeringsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels voor bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt; 

1.29 Normaal onderhoud, gebruik en beheer 

Een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat 

het voortbestaan van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau 

wordt bereikt; 

1.30 Omgevingsvergunning 

Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht; 

1.31 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

Een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.32 Peil 

a Voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de 

hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang van het gebouw; 

b indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van 

het meest nabij gelegen punt waar het water grenst aan het vaste land, tenzij in de 

regels anders is bepaald; 

c In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maai-

veld; 

1.33 Prostitutie 

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een an-

der tegen vergoeding; 
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1.34 Prostitutiebedrijf 

Een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk 

bestemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;  

1.35 Seksautomaat 

Een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van 

films- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard; 

1.36 Seksbioscoop 

Een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van film- en/of video-

voorstellingen van erotische en/of pornografische aard; 

1.37 Seksinrichting 

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een om-

vang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen 

van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting worden in elk ge-

val verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of 

prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet 

in combinatie met elkaar; 

1.38 Sierteelt 

De teelt van wintergroene siergewassen, alsmede sierstruiken en sierbomen; 

1.39 Uitvoeren 

Uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven; 

1.40 Voorerf 

De gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn voor de voorgevel van 

het hoofdgebouw of voor een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan; 

1.41 Voorgevel 

De gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 

belangrijkste gevel kan worden aangemerkt; 

1.42 Wijziging 

Een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke orde-

ning. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1.1 De afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens 

Tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouw-

werk, waar die afstand het kortst is; 

 

2.1.2 De bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoor-

stenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

2.1.3 De dakhelling 

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

2.1.4 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;  

 

2.1.5 De horizontale diepte van een gebouw 

De diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt ge-

bouwd; 

 

2.1.6 De inhoud van een bouwwerk 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of 

het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;  

 

2.1.7 De oppervlakte van een bouwwerk 

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-

waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 

plaatse van het bouwwerk; 

 

2.1.8 De oppervlakte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde 

Neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein 

ter plaatse van het bouwwerk; 

 

2.1.9 De oppervlakte van een overkapping 

Tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojec-

teerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de 

overkapping; 

 

2.1.10 Verticale diepte van een ondergronds bouwwerk 

Van het peil tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse 

(deel van het) bouwwerk. 
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2.2 Ondergeschikte bouwdelen 

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van de wijze van meten en het bouwen 

worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversie-

ringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, 

balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding 

van bouwgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.  

2.3 Meten 

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de 

verbeelding en op de schaal waarin het plan is vastgesteld. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch - Bollenteelt Bollenzone 2 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Bollenteelt Bollenzone 2' aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 

a de uitoefening van een bollenteeltbedrijf; 

b behoud en versterking en herstel van de voorkomende natuur-, landschaps- en 

cultuurhistorische waarden, in de vorm van: 

1 bollenvelden; 

2 openheid; 

3 kenmerkende landschapsstructuur; 

4 natuur- en landschapselementen in de vorm van houtwallen en -singels, gerief-

houtbosjes en overige groenvoorzieningen; 

c de bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, water op perceels-

niveau, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en 

toegangswegen. 

3.2 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a de teelt van ruwvoeder anders dan gras ten behoeve van de eenjarige wisselteelt 

als onderdeel van het bollenteeltbedrijf, is niet toegestaan; 

b het gebruik van afdekfolies is toegestaan. 

3.3 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouder zijn bevoegd om de bestemming ‘Agrarisch - Bollenteelt 

Bollenzone 2’ ter plaatse van de aanduiding ‘wetgevingzone - wijzigingsgebied’ te wij-

zigen in de bestemming ‘Groen’, ‘Verkeer’, ‘Water’ en ‘Wonen’, met inachtneming van 

het volgende voorwaarden: 

a In totaal zijn maximaal 3 vrijstaande woningen toegestaan; 

b de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden mogen niet onevenredig worden geschaad; 

c het straat- en bebouwingsbeeld mag niet onevenredig worden geschaad; 

d er dient te worden voldaan aan het gemeentelijke parkeerbeleid; 

e er dient in voldoende mate te worden voorzien in waterberging ter compensatie 

van de toename van verhard oppervlak; 

f er dient met betrekking tot de doorzichten aangesloten te worden bij de drie bouw-

vlakken aan de overzijde van de ontsluitingsweg. 
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Artikel 4 Groen 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a groen, water op perceelsniveau, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden; 

b in- en uitritten en ontsluitingspaden; 

c nutsvoorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden ge-

bouwd; 

b de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.  
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Artikel 5 Verkeer 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a wegen, alsmede voet- en fietspaden; 

b bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, speelvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water op perceelsniveau. 

5.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden ge-

bouwd; 

b de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 6 m; 

c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt ten hoog-

ste 3 m. 
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Artikel 6 Water 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a water ten behoeve van de waterhuishouding; 

b verkeer te water en waterrecreatie; 

c ondergeschikt groen; 

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

6.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden ge-

bouwd;  

b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten 

behoeve van de verkeersgeleiding of verlichting, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 7 Wonen 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a het wonen daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige be-

drijfsmatige activiteiten; 

b bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen, water en toegangswegen. 

7.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend binnen het 

bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd; 

b het bepaalde onder a is niet van toepassing op erf- en terreinafscheidingen; 

c het aantal woningen binnen het plangebied bedraagt maximaal 5, met dien ver-

stande dat per bouwvlak maximaal 1 woning is toegestaan; 

d de woningen mogen uitsluitend als vrijstaande woning worden gebouwd; 

e de voorgevel van woningen in bouwvlakken met een aanduiding ‘gevellijn’ is geori-

enteerd op en ligt parallel aan de zijde van het bouwvlak waar de gevellijn is aan-

gegeven; 

f in aanvulling op het hiervoor bepaalde geldt het volgende: 

 max. 

oppervlak 

 

max. 

inhoud 

 

max. goothoog-

te 

max. 

bouw-

hoogte 

max. 

dakhelling 

woning (inclusief aan- 

en uitbouwen, 

 750 m
3
 6 m  60 graden  

Bijgebouwen en 

overkappingen 

50 m
2
  3 m, dan wel de 

hoogte van de 

1e bouwlaag 

van het hoofd-

gebouw plus 

0,25 m 

 60 graden 

erf- of terreinafschei-

dingen: 

- voor de voorgevel 

 

- buiten bouwvlakken 

en voor zover parallel 

aan de Leidsevaart 

 

- buiten bouwvlakken 

en haaks op de Leids-

evaart 

 

- overige plaatsen 

    

 

1 m 

 

1 m 

 

 

 

 

2 m 

 

 

 

2 m 

 

overige bouwwerken, 

geen gebouw zijnde 

   3 m  
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7.3 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschali-

ge bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte 

van de betrokken woning met een maximum van 40 m
2
;  

b paardenbakken zijn niet toegestaan. 
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Artikel 8 Waarde - Ecologie 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere al-

daar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veilig-

stelling van de ecologische hoofdstructuur. 

8.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde bestemming uit-

sluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouw-

hoogte van ten hoogste 1 m; 

b ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - 

met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende 

(bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft 

op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de 

oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid. 

8.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 8.2 onder b, in-

dien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen 

en het belang van de ecologische verbindingszone door de bouwactiviteiten niet on-

evenredig wordt geschaad. 

8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

8.4.1 Verbod 

Het is verboden op of in de gronden als bedoeld in 8.1 zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of 

de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

b het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wa-

teren; 

c het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van 

reeds aanwezige dijken of taluds; 

d het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van draina-

ge; 

e het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen; 

f het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen 

van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

g het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting als-

mede het verwijderen van oevervegetaties. 

 

8.4.2 Uitzondering op verbod 

Het verbod als bedoeld in sublid 8.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaam-

heden die: 

a normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
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8.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in sublid 8.4.1 zijn slechts toelaatbaar, in-

dien daardoor de ecologische verbindingszones niet onevenredig wordt of kan worden 

aangetast. 
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3 Algemene regels 

Artikel 9 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.  

Artikel 10 Algemene bouwregels 

10.1 Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aandui-

dingen, aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 

a tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, helling-

banen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten 

hoogste 2,5 m bedraagt; 

b tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m 

bedraagt;  

c andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten 

hoogste 1,5 m bedraagt. 

10.2 Ondergronds bouwen 

Voor het bouwen van geheel of gedeeltelijk beneden het maaiveld gelegen gebouwen 

gelden de volgende bepalingen: 

a de ondergrondse ruimte mag uitsluitend vanuit de binnenzijde van het gebouw 

waaronder het wordt gerealiseerd, toegankelijk zijn;  

b de bouw van de ondergrondse ruimte behorende bij en dienstbaar aan de woning 

is uitsluitend toelaatbaar voor zover zich het bouwvlak een woning bevindt; 

c de ondergrondse ruimten bestaat uit ten hoogste één bouwlaag;  

d het bouwen van ondergrondse ruimten is uitsluitend toelaatbaar direct onder de 

woning waarbij de ondergrondse ruimte niet voorbij de buitenmuren van de woning 

komen;  

e de inhoud van ondergrondse ruimten worden niet meegerekend bij de maximale 

inhoudsmaat van de woning; 

f het kunstmatig verhogen van het peil rond de woning is niet toegestaan. 

10.3 Parkeren en laden of lossen 

a Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw wordt slechts ver-

leend, indien is aangetoond dat wordt of zal worden voldaan aan het gemeentelijke 

parkeerbeleid. 

b Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw waarvoor een be-

hoefte 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 aange-

bracht. 

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; 
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2 mits het voldoen aan deze regels door bijzondere omstandigheden op overwe-

gende bezwaren stuit, tot welke bijzondere omstandigheden in elk geval worden 

gerekend: 

a een te verwachten meer dan gemiddeld aantal gehandicapte gebruikers of 

bezoekers van het gebouw; 

b een te verwachten meer dan gemiddeld aantal klanten of bezoekers, indien 

het gebouw bestemd is voor de vestiging van één of meer detailhandelsbe-

drijven, dan wel openbare dienstverlening of vermakelijkheid; 

c een bestemming van het gebouw als parkeergarage, dan wel garagebedrijf. 

Artikel 11 Algemene gebruiksregels 

11.1 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval begrepen: 

a Het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is 

niet toegestaan; 

b Het gebruik van bedrijfswoningen, woningen en/of wooneenheden anders dan voor 

één huishouden is niet toegestaan; 

c een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met 

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 

gebruik en onderhoud; 

d een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 

gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 

zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onder-

houd; 

e Het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of 

een escortbedrijf; 

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels 

12.1 Maten en bouwgrenzen 

Het bevoegd gezag kan – tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is – 

bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 15%; 

b overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover 

zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel 

voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het ter-

rein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag 

met ten hoogste 15% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken. 

Artikel 13 Algemene wijzigingsregels 

13.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzi-

gen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 
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belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken 

dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van 

het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het be-

stemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 



 20  

 

4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 14 Overgangsrecht 

14.1 Overgangsrecht bouwwerken 

14.1.1 Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-

wezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsver-

gunning 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 ver-

anderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

 

14.1.2 Afwijking 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1.1 een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in artikel 14.1.1 met maximaal 10%. 

 

14.1.3 Uitzondering 

Artikel 14.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijd-

stip 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. 

14.2 Overgangsrecht gebruik 

14.2.1 Algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

 

14.2.2 Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 

14.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

 

14.2.3 Onderbroken gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 14.2.1, 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. 

 

14.2.4 Uitzondering 

Artikel 14.2.1 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 15 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 

Kalkovensbrug, Beeklaan, ongenummerd bezuiden nr. 69 en Pastoorslaan 108a, 

120, 122, 124. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ... 

 

 


