
Regels (voorontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderlaan 62c’, d.d. 16 juni 2015) 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

  

Artikel 1 Begrippen 

 

1.1 plan 

het bestemmingsplan Oosteinderlaan 62 met identificatienummer NL.IMRO.0534.bpoosteinderln62c-ON01 van 

de gemeente Hillegom; 

1.2 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

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 aan huis verbonden beroep en bedrijf 

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 overeenstemming is;   

1.6 achtererfgebied 

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de 

voorkant, van het hoofdgebouw 

1.7 afhankelijke woonruimte  

een aanbouw, uitbouw of bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een 

gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is; 

1.8 ander bouwwerk 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.9 bebouwing 

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

1.10 bebouwingspercentage 

de oppervlakte van gebouwen binnen het bouwvlak of, bij afwezigheid daarvan, het bestemmingsvlak, uitgedrukt 

in een percentage van de oppervlakte van dat vlak;    

1.11 bestaande bouwwerk, object, afmeting, percentage, afstand, plaats, situatie 

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 

bepalingen omgevingsrecht;  



1.12 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 en het vergroten van een standplaats; 

1.13 bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 

1.14 bouwlaag  

een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of 

balklagen is begrensd, met uitzondering van kelder- en kapverdiepingen; 

1.15 bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 

en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.16 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; 

1.17 brutovloeroppervlakte 

de vloeroppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw; 

1.18 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; 

1.19 daknok 

hoogste punt van een schuin dak; 

1.20 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van 

goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit; 

1.21 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 de beheersverordening van 

toepassing is, deze die inrichting niet verbieden; 

1.22 erfbebouwing  

bijbehorende bouwwerken behorende bij de (bedrijfs-)woning; 

1.23 gebouw 

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

vormt; 

1.24 hoofdgebouw 

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 

bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming 

het belangrijkst is; 

 

 



1.25 huishouden 

zelfstandige bewoning door een persoon of een groep van personen, waarbij sprake is van onderlinge 

verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; 

1.26 mantelzorg  

zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak en op vrijwillige basis; 

1.27 onderkomen 

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voertuig, ark of caravan, voor 

zover dat/die niet als een bouwwerk is aan te merken, alsook een tent; 

1.28 oorspronkelijke achtergevel 

de achtergevel waarbij moet uitgegaan worden van de situatie zoals die oorspronkelijk, dus ten tijde van de 

oplevering van het hoofdgebouw was; 

1.29 peil 

a. peil ten aanzien van maaiveld: voor een bouwwerk, waarvan de voorgevel niet direct aan de openbare 

weg grenst: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende maaiveld ter plaatse van de 

voorgevel;  

b. peil ten aanzien van de weg: voor een bouwwerk, waarvan de voorgevel direct aan de openbare weg 

grenst: de gemiddelde hoogte van die weg ter plaatse van de voorgevel; 

1.30 seksinrichting 

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, waarin bedrijfsmatig of op 

een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht; onder een hiervoor bedoelde inrichting 

worden in elk geval verstaan: een bordeel; 

1.31 voorerfgebied 

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied; 

1.32 voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel wordt 

aangemerkt; 

1.33 voorgevelrooilijn 

de lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot aan de perceelsgrenzen; 

1.34 woning 

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van niet meer dan 

één huishouding. 

 

  



Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1 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;  

2.2 de dakhelling:  

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;  

2.3 de goothoogte van een bouwwerk:  

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel; 

2.4 de hoogte van een windturbine:  

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine; 

2.5 de inhoud van een bouwwerk:  

tussen de bovenzijde 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 oppervlakte van een ondergronds bouwwerk:  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, verticaal geprojecteerd op het 

onderliggende horizontale vlak. 

 

 

  



Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels  

Artikel 3 Wonen 

 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen daaronder begrepen aan-huis-verbonden beroep en bedrijf; 

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

tuinen, water en toegangswegen. 

 

3.2 Bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. per bouwvlak is maximaal één woning toegestaan; 

b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van het in het bestemmingsplan aangeduide 

bouwvlak; 

c. maximum bouwhoogte: zoals op de verbeelding is aangeduid; 

d. maximum goothoogte: zoals op de verbeelding is aangeduid; 

e. bij sloop en nieuwbouw van een woning mag de woning uitsluitend op de zelfde plaats worden terug 

gebouwd; 

f. maximale inhoud woning (exclusief erfbebouwing): 750 m³; 

g. maximale oppervlakte erfbebouwing bij de woning: 50 m²;  

h. maximale goothoogte erfbebouwing: 3 m; 

i. maximale bouwhoogte erfbebouwing: 4,5 m. 

j. de voorgevel van de woning mag uitsluitend in de voorgevelbouwgrens worden gebouwd zoals op de 

verbeelding is aangegeven met de aanduiding ‘gevellijn’. 

 

 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

 
3.3.1 Beroep aan huis 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor de bouw van 

een aan de woning aangebouwde kantoor- of praktijkruimte voor beoefenaren van aan huis verbonden beroep en 

bedrijf, waarvan het oppervlak ten hoogste 50 m² mag bedragen, met dien verstande dat: 

a. het gezamenlijk oppervlak van bijgebouwen en kantoor- of praktijkruimte ten hoogste 75 m² bedraagt; 

b. de kantoor- of praktijkruimte wordt opgericht achter de voorgevellijn van de woning; 

c. de goothoogte van de kantoor- of praktijkruimte ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van de 

woning bedraagt; 

d. het bouwvlak voor ten hoogste 50% van het grondoppervlak wordt bebouwd. 

 

 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

 

3.4.1 Oppervlakte beroep aan huis 

Binnen deze bestemming is de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep toegestaan als ondergeschikte 

activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a.  de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 25% van de gezamenlijke vloeroppervlakte 

van de (woon)bebouwing tot een maximum van 50 m²; 

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen 

onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken; 

c. detailhandel is niet toegestaan; 

d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

  



 

Artikel 4 Waterstaat - waterkering 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming, mede bestemd voor (de bescherming van) waterkeringen, watersystemen als fysiek systeem van 

waterlopen en andere met de waterhuishouding samenhangende voorzieningen en waterbergingsgebieden. 

 

4.2 Bouwregels 

Op de in artikel 4 lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 m. 

 

4.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in       

artikel 4 lid 2 en toe te staan dat ten behoeve van en volgens de regels van onderliggende bestemming 

gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het 

doelmatig functioneren van de waterhuishouding en de waterkering, en er vooraf schriftelijk advies wordt 

ingewonnen bij de beheerder van de betreffende watergang en waterkering. 

 

 

 

  



Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 

 

Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling 
 

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 6 Algemene bouwregels 

 
6.1 Afwijkende maten  

a. In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand tot enige 

aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet of latere 

wetgeving tot stand zijn gekomen, afwijkt van hetgeen in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels 

is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud 

en/of afstand in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.  

b. In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het bepaalde in 

de Woningwet of latere wetgeving tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels in 

hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking daarvan 

als maximaal toegestaan. 

 

Artikel 7 Algemene gebruiksregels 

 
7.1 Strijdig gebruik  

a. Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruik van/of het 

laten gebruiken van: 

1. onbebouwde gronden als staan- of ligplaats voor onderkomens;  

2. onbebouwde gronden en/of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;  

3. stacaravans en recreatiewoningen voor permanente bewoning;  

4. onbebouwde gronden als kampeerterrein;  

5. vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;  

6. onbebouwde gronden als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen 

daarvan;  

7. onbebouwde gronden als stortplaats voor puin en afvalstoffen, voor zover dit niet betreft het 

storten of opslaan in bij gebouwen behorende tuinen van geringe hoeveelheden afvalstoffen die 

afkomstig zijn van het onderhoud van die tuinen. 

b. Nieuwe bouwwerken worden gebruikt overeenkomstig het ter plaatse conform hoofdstuk 2 toegestane 

gebruik van de gronden of van de bestaande gebouwen waarbij zij worden gebouwd. 

 

 

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 

 
8.1 Algemeen  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan te 

verlenen: 

a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor nutsvoorzieningen, 

zoals gasdrukregelstations, wachthuisjes, telefooncellen, bewaarplaatsen van huisvuilcontainers en 

transformatorhuisjes, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de oppervlakte niet 

meer dan 50 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;  

b. indien en voorzover afwijkingen ten aanzien van de ligging van bestemmings- en bouwgrenzen en van 

aanduidingen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke 

toestand van het terrein, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 2 m 

bedragen;  



c. voor afwijkingen van regels, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits die afwijkingen beperkt 

blijven tot ten hoogste 15% van de in het plan aangegeven maten en percentages;  

d. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van 40 m;  

e. overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch of 

esthetisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is 

in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 

m bedragen en geen vergroting van bestemmings- of bouwvlakken inhouden en mogen voorts niet ten 

koste gaan van de in hoofdstuk 2 bepaalde afstanden tot waterlopen. 

 

8.2 Mantelzorg  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van de regels en toe te 

staan dat een deel van de woning of bijbehorend bouwwerk bij een (plattelands)woning als afhankelijke 

woonruimte (inwoning) wordt gebruikt, met dien verstande, dat:  

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;  

b. op het perceel al een wooneenheid aanwezig is;  

c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van 

omwonenden en bedrijven;  

d. per wooneenheid maximaal één situatie van inwoning ten behoeve van mantelzorg is toegestaan;  

e. 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;  

f. 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;  

g. maximaal 80 m² van het hoofdgebouw en/of bijbehorend bouwwerk mag worden gebruikt ten behoeve 

van de inwoning;  

h. na de beëindiging van de mantelzorgsituatie de wooneenheid weer in oorspronkelijke vorm wordt 

teruggebracht. 

 

8.3 Randvoorwaarden  

Burgemeester en wethouders verlenen slechts medewerking aan een omgevingsvergunning voor het afwijken 

mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld;  

b. de woonsituatie;  

c. de milieusituatie;  

d. de verkeersveiligheid;  

e. de sociale veiligheid;  

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

  



Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 9 Overgangsrecht 

 
9.1 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 omgevingsvergunning voor het bouwen, 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 omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 

10%.  

c. Het eerste lid 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. 

9.2 Overgangsrecht gebruik  

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, 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.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde 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.  

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de voorheen 

geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.  

 

  



Artikel 10 Slotregel 
 

Deze regels worden aangehaald als: 

 

 

Regels van het bestemmingsplan 'Oosteinderlaan 62c'. 

 

 

 

 

Behoort bij het besluit van de raad der gemeente Hillegom d.d. ...................................... tot vaststelling van het 

bestemmingsplan 'Oosteinderlaan 62'.  

 

 

Mij bekend, 

 

 

 

de Griffier. 

 

 


