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Voorschriften, deel uitmakend van het bestemmingsplan "Landelijk 

Gebied 1978" van de gemeente Slnt-Pancras. 

PARAGRAAF 1. TECHNISCHE BEPALINGEN 

artikel 1» Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1.1. het plan 

1.2. de kaart 

1.3. bouwwe rk 

1.4. gebouw : 

1.4.4. windmolen : 

1.5. ander bouwwerk : 

1.6. bebouwingsgrens : 

1.7. bebouwing : 

1.8. zöne : 

1.9. bouwperceel : 

1.10. bouwvlak : 

1.11. kavel : 

1.12. woning : 

1.13. eengezinshuis : 
1.14. bijgebouw : 

1.15. bedrijfsgebouw : 

1.16. agrarisch bedrijf: 

het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1978" 
van de gemeente Sint-Pancras; 

de kaart, deel uitmakend van het plan, "be- 
staande uit drie bladen, te weten bladnummer 

1, 2 en 3, allen genummerd 127.002.006", de 
inventarisatiekaartnrs. 127.002.08 en 

127.002.09, alsmede de bij de le partiële her- 
ziening behorende kaart nr. 446-102.1.30, 

bestaande uit twee deelbladen 1 en 2. 

elke konstruktie van enige omvang van hout, 

steen, metaal of ander materiaal, welke direkt 

of indirekt met de grond verbonden is, dan wel 
direkt of indirekt steun vindt in of op de 

grond; 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelij- 

ke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan- 
den omsloten ruimte vormt; 

een ander bouwwerk, dat een installatie bevat 

waarmee door middel van wind energie kan 

worden opgewekt; 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

een op de kaart als zodanig aangegeven lijn, 

welke niet door bebouwing mag worden over- 
schreden, behoudens overschrijdingen, die 

krachtens deze voorschriften zijn toegestaan; 

één of meer bouwwerken; 
een op de kaart als zodanig aangegeven gebied 

waarvoor aanvullende bepalingen gelden; 

de aaneengesloten bebouwde en/of onbebouwde 

grond behorende bij een bestaand of op te 
richten bouwwerk of komplex van bouwwerken; 

een op de kaart aangegeven door bebouwings- 

grenzen omsloten stuk grond waarop krachtens 

deze voorschriften bebouwing is toegestaan; 

een tot één agrarisch bedrijf behorend, aan- 
eengesloten stuk grond; 

een gebouw, geschikt en bestemd voor de huis- 
vesting van niet meer dan één huishouden; 

een gebouw, dat uitsluitend één woning bevat; 
een bij een woning behorend gebouw, dat strekt 

tot vermeerdering van de gebruikswaarde van 
een woning en dat zich daarvan visueel onder- 

scheidt; 

een gebouw, dat blijkens zijn aard en indeling 
voor het nijverheids- of ambachtsbedrijf 

bruikbare ruimte(n) omvat, al dan niet met 

een direkt van daaruit toegankelijke woning; 
bedrijf, gericht op de voortbrenging van agra- 

rische produkten; 
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1.18. grondgebonden 
agrarisch bedrijf 

1.19. niet-grondgebon- : 
den agrarisch 
bedrij f 

1.20. agrarisch be- 
drijfsgebouw 

1.21. kas 

1.22. bouwlaag 

1.23. kampeerterrein 

1.24. dagrekreatie 

1.25. dagcamping : 

1.26. onderkomen : 

1.27. tent : 

1.28. toercaravan : 

1.29. stacaravan : 

1.30. kampeerauto : 

1.31. landschappelijke : 
waarden 

agrarisch bedrijf waarbij de voortbrenging van 
agrarische produkten uitsluitend of overwegend 
het direkt gevolg is van de groeikracht van de 
tot dat bedrijf behorende of de bij dat be- 
drijf in gebruik zijnde grond. Tot deze 
bedrijven worden gerekend ooft-, tuin- of 
akkerbouwbedrijven, kwekerijen alsmede vee- 
teelt- en weidebedrijven; 
agrarisch bedrijf waarbij de voortbrenging van 
agrarische produkten niet of niet overwegend 
het direkte gevolg is van de groeikracht van 
de grond. Tot deze bedrijven worden gerekend 
fokkerijen en mesterijen van slacht- en 
pluimvee, pelsdierenhouderijen alsmede cham- 
pignonkwekerij en; 
een gebouw, dat blijkens zijn aard en indeling 
voor een agrarisch bedrijf is bestemd en inge- 
richt met uitzondering van woning en kassen; 
een gebouw van lichte konstruktie waarvan de 
wanden bestaan uit glas of ander lichtdoor- 
latend materiaal dienend tot het kweken of 
trekken van vruchten, bloemen of planten; 
de horizontale eenheid van een gebouw of van 
een gedeelte daarvan, dat zich als zodanig 
kenmerkt; 
een terrein, waarop gelegenheid wordt gegeven 
tot kamperen; 
rekreatief buitenverblijf tussen zonsopgang en 
zonsondergang, al dan niet doorgebracht in 
onderkomens, die na afloop van het verblijf 
tezamen met andere meegebrachte voorwerpen 
worden verwijderd; 
een terrein waarop gelegenheid wordt gegeven 
tot het plaatsen van tenten, caravans en kam- 
peerauto's, echter alleen ten behoeve van de 
dagrecreatie; 
een voor verblijf geschikt - al dan niet aan 
zijn bestemming onttrokken voer-, vlieg— of 
vaartuig, ark, toer- of stacaravan, voor zover 
geen bouwwerk zijnde, alsmede een tent; 
een in hoofdzaak van textiel of andere daarmee 
vergelijkbaar materiaal vervaardigd onderkomen 
voor dag en/of nachtverblijf, dat gemakkelijk 
is op te bouwen en in te pakken; 
een al dan niet uitklapbare wagen, gebouwd, 
ingericht en bestemd tot kamperen; 
een wagen (niet uitklapbaar), gebouwd, inge- 
richt en bestemd tot kamperen en bedoeld voor 
het gebruik op een vaste standplaats; 
een auto, waarin voorzieningen zijn getroffen 
voor dag- en nachtverblijf en waarvan het ge- 
bruik op de openbare weg is toegestaan; 
geomorfologische en landschappelijke esthe- 
tische waarden; 
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1.33. molen 

1.34. roede : 

1.35. windbelemmerlng : 

1.37. aan huis gebon- : 
den beroep 

1.38. direkt belangheb-: 
benden 

1.39. derden : 

1.40. woonschip of : 
woonark 

archeologische waarden en waardevolle ver- 

schijningsvormen van nederzettingspatronen, 

kavelstrukturen en stramienen van wegen en 

waterlopen; 

inrichting tot opwekken van energie voor wiens 

huidig of toekomstig funktioneren toetreden 

van wind noodzakelijk is; 

onderdeel van de molen, in de volksmond "wiek 

genoemd; 

het geheel of gedeeltelijk verstoken zijn van 
toetreding van wind; 

een beroep waarvan de praktijkbeoefening aan 

huis kan plaatsvinden zonder dat het karakter 
van woonhuis daardoor geheel of overwegend 

wordt aangetast. Hiertoe worden in elk geval 

gerekend (tand)artsen, accountants en 
masseurs; 

eigenaren of andere rechthebbenden op gronden 

en opstallen grenzend aan het perceel ten be- 

hoeve waarvan vrijstelling wordt aangevraagd; 
diegenen, die door vrijstelling of wijziging 

in hun belangen getroffen kunnen worden; 

een zich in het water bevindend, al dan niet 
onmiddellijk voor varen of drijven geschikt, 

objekt, dat hoofdzakelijk of uitsluitend kan 

dienen voor bewoning en/of rekreatiebewoning 
voorzover dit niet als bouwwerk is aan te mer— 

1.41. 

1.42. 

1.43. 

ligplaats 

aanlegplaats : 

natuurwetenschap—: 

pelijke waarden 

ken; 

de ruimte welke door een woonschip of woonark, 

al dan niet met tussentijdse onderbrekingen 
wordt ingenomen; 

de (oever)ruimte, welke door een schip, ark of 
onderkomen wordt benut om af te meren; 

geologische, bodemkundige en biologische waar- 

den. 

trtikel 2. WIJZE VAN METEN 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

1. breedte van bouw- 
percelen 

2. voorgevelbreedte 

3. diepte van gebouwen 
4. goothoogte van ge- 

bouwen 

5. nokhoogte 

in de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens, 
tussen de zijdelingse perceelgrenzen; 

in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde 
bebouwingsgrens, tussen de buitenwerkse gevel- 

vlakken en/of harten van scheidsmuren; 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken; 

van de hoogte van de horizontale snijlijn van 

het overwegende dakvlak (60%) met het over- 
wegende buitenste gevelvlak (60%) tot aan het 
gemiddelde peil van het aansluitende afgewerk- 

te bouwperceel; 
van de horizontale lijn gaande door het 

hoogste punt van de snijlijnen van dakvlakken 

tot aan het gemiddelde peil van het aanslui- 
tende, afgewerkte bouwperceel; 
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5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTE- 
LIJKE ORDENING 

5.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verle- 
nen : 
5.1.1. van de in lid 2 onder 2.1. bedoelde goothoogte tot ten 

hoogste 15Z. 
5.1.2. van het in lid 2 onder 2.2. bepaalde voor het plat af- 

dekken van gebouwen, waarvan de goothoogte niet meer 
bedraagt dan 3.00 meter en het bebouwde oppervlak niet 
meer dan 20 m2. 

5.1.3. van de in lid 2 onder 2.3. genoemde inhoudsmaat van 
woningen met ten hoogste 50 m3. 

5.2. Burgemeester en wethouders oefenen de in dit lid onder 5.1.1. 
bedoelde bevoegdheid uit in overleg met direkt belanghebbenden 
door aanschrijving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele 
bezwaren binnen twee weken na dagtekening van de aanschrijving 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders bekend te maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig geschaad worden in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

artikel 4. WOONDOELEINDEN (El-0) 

1. BESTEMMING VAN DE GROND. 

De op de kaart voor "woondoeleinden" (El-0) aangewezen grond is 
bestemd voor het wonen en voor de daartoe te rekenen activiteiten. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING. 
t 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor "woondoeleinden" ter 
plaatse noodzakelijke bouwwerken, overeenkomstig de maatvoering op 
de kaart en het in de legenda bepaalde, één en ander met inacht- 
neming van het volgende: 
2.1. per bouwvlak mag niet meer dan één eengezinshuis worden gebouwd 

of aanwezig zijn. 
2.2. de dakhelling van enig gebouw mag niet minder bedragen dan 12°, 

die van eengezinshuizen niet minder dan 30° en niet meer dan 
55°. 

2.4. grond, die niet door het eengezinshuis wordt bezet en gelegen 
is binnen het bouwvlak mag worden bebouwd tot ten hoogste 40% 
van het oppervlak tot een maximum van 40 m2, met dien verstande 
dat, voorzover deze grond een oppervlak heeft van meer dan 
120 m2, 10% van de meerwaarde mag worden bebouwd tot een 
bebouwd oppervlak dat, gemeten over het totale oppervlak van de 
in dit lid bedoelde grond, niet meer mag bedragen dan 50 m2. 
Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 
2.4.1. per eengezinshuis mogen niet meer dan 3 bijgebouwen 

worden opgericht. 
2.4.2. bijgebouwen mogen aangebouwd en/of vrijstaand worden 

gebouwd. 



2.4.3. vrijstaande bijgebouwen dienen te worden opgericht op 
een afstand van ten minste 3 meter van de eengezins- 
huizen; waarbij onderlinge afstand van vrijstaande 
bijgebouwen tot gebouwen op hetzelfde perceel ten minste 

2 meter dient te bedragen. 
2.4.4. de goothoogte van aangebouwde bijgebouwen mag niet meer 

bedragen dan 3 meter, die van vrijstaande bijgebouwen 
niet meer dan 2.50 meter. 

2.4.5. de dakhelling van enig bijgebouw mag niet minder 
bedragen dan 12°. 

2.4.6. de bijgebouwen moeten worden opgericht in de zijdelingse 
perceelgrens, dan wel in de lijn van de eindgevels van 
de eengezinshuizen, echter niet minder dan 2 meter uit 
de zijdelingse perceelgrens. 

2.4.7. uitsluitend voor alzijdig doorzichtige kassen en 
volières mag het onder 2.4. genoemde bebouwingspercen- 
tage worden vermeerderd met een maximum bebouwd opper- 
vlak van ten hoogste 10 m2. 

2.5. andere bouwwerken, uitgezonderd ontvang- en zendantennes van 
radio-, zendamateurs, mogen geen grotere hoogte hebben dan 2.50 
meter; erfafscheidingen mogen niet hoger zijn dan 2 meter. 

ANDER GEBRUIK VAN DE GROND. 

Tot het verboden gebruik van de onbebouwde grond, als bedoeld in 
artikel 21 lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het 
gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. voor het opstellen van wagens en/of andere objecten, geen bouw 

werken zijn, bedoeld en geschikt voor de uitoefening van handel 
en/of bedrijf, alsmede voor het opstellen van voer-, vlieg- of 
vaartuigen behoudens voor het parkeren van het wonen op 
hetzelfde perceel van ten hoogste drie voer-, of vaartuigen. 

3.2. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare o 
althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover deze afkomstig zijn 
van hetzelfde eengezinshuis, en het storten, bergen of opslaan 
noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van 

de grond. 
3.3. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van al dan niet 

gebruikte voer- of vaartuigen, aanhangwagens of onderdelen 
daarvan, welke bruikbaar en niet aan het gebruik onttrokken 

3.4. al^ópslag-, los- of laadplaats ten behoeve van handelsdoel- 
einden. 

3.5. voor reklamedoeleinden. 
3.6. als kampeerterrein of dagcamping. 

GEBRUIK VAN OPSTALLEN. 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan voor enige tak van 
handel en/of bedrijf. 
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5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING. 

5.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te 
verlenen: 
5.1.1. aan de op de kaart in de legenda aangegeven goothoogten 

voor een afwijking daarvan van ten hoogste 1.50 meter. 
5.1.2. van het bepaalde in het tweede lid onder 2.4.4. voor het 

vergroten van de goothoogte van vrijstaande gebouwen tot 
maximaal 3 meter. 

5.1.4. van het bepaalde in het tweede lid onder 2.4.5. voor het 
plat afdekken van bijgebouwen of onderdelen daarvan. 

5.2. Burgemeester en wethouders oefenen de in dit lid bedoelde 
bevoegdheden uit in overleg met direkt belanghebbenden door 
aanschrijving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele 
bezwaren binnen twee weken na dagtekening van de aanschrijving 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders bekend te maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad, in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

artikel 5. HORECABEDRIJF (H) 

1. BESTEMMING VAN DE GROND. 

De op de kaart voor “horecabedrijf (H)“ aangewezen grond is bestemd 
voor het restaurant- en cafébedrijf. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING. 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor het horecabedrijf en 
de bijbehorende woondoeleinden ter plaatse noodzakelijke bouwwerken, 
overeenkomstig de maatvoering op de kaart en het in de legenda 
bepaalde, een en ander met inachtneming van het volgende: 
2.1. de dakhelling van enig gebouw mag niet minder bedragen dan 12°, 

voor het hoofdgebouw niet minder dan 30°, en niet meer dan 50 . 
2.2. per bouwvlak mag niet meer dan één ingebouwde dienstwoning 

worden gebouwd of aanwezig zijn. 
2.3. de goothoogte van gebouwen mag niet meer dan 4 m bedragen. 
2.4. andere bouwwerken, uitgezonderd ontvang- en zendantennes van 

radio- en zendamateurs, mogen geen grotere hoogte hebben dan 
2.50 m, erfafscheidingen niet meer dan 2.00 m. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND. 

Tot het verboden gebruik van de onbebouwde grond, als bedoeld in 
artikel 21 lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het 
gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als standplaats voor wagens, bedoeld en geschikt voor de uit- 

oefening van handel en/of bedrijf, alsmede als lig- of staan- 
plaats voor onderkomens. 



3.2. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 
althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover deze afkomstig zijn 
van hetzelfde horecabedrijf en het storten, bergen of opslaan 
noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van 
de grond. 

3.3. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van al dan niet 
gebruikte voer-, vlieg- of vaartuigen, aanhangwagens of onder- 
delen daarvan, welke bruikbaar en niet aan het gebruik onttrok- 
ken zijn. 

3.4. als opslagplaats met handelsoogmerken van hout en aannemers- 
materialen. 

3.5. als kampeerterrein of dagcamping. 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN. 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan voor het bedrijfsmatig 
vervaardigen of herstellen van goederen of het verkopen of ten ver- 
koop aanbieden van goederen en diensten, welke niet behoren tot de 
normale dienstverlening van het horecabedrijf. 

5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTE- 
LIJKE ORDENING. 

5.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien dit noozake- 
lijk is voor de bedrijfsuitvoering van het ter plaats^ uit- 
geoefende horecabedrijf. 
5.1.1. van het bepaalde onder 2.3. voor een goothoogte van 

maximaal 5.50 meter. 
5.1.2. voor het afwijken van de op de kaart voorgeschreven 

inhoudsmaten van dienstwoningen met ten hoogste 10%. 

5.2. Burgemeester en wethouders oefenen de in dit lid bedoelde 
bevoegdheden uit in overleg met direkt belanghebbenden door 
aanschrijving. Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld 
eventuele bezwaren binnen twee weken na dagtekening van de aan- 
schrijving schriftelijk aan burgemeester en wethouders bekend 
te maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

artikel 6. AGRARISCH HANDEL- EN HULPBEDRIJF (Ah) 

1. BESTEMMING VAN DE GROND. 

De op de kaart voor "agrarisch handel- en hulpbedrijf (Ah) aan- 
gewezen grond is bestemd voor een bedrijf waarbinnen uitsluitend of 
overwegend arbeid wordt verricht voor de levering van goederen en/of 
diensten ten behoeve van het agrarisch bedrijf. 
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2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING. 

De grond mag slechts binnen de bouwvlakken worden bebouwd met de 
voor de bestemming "agrarisch handel- en hulpbedrijf (Ah) ter 
plaatse noodzakelijke bouwwerken, met uitzondering van woningen, 
overeenkomstig de maatvoering op de kaart en met inachtneming van 
het volgende: 
2.1. ten hoogste 65Z van de grond, gelegen binnen een bouwvlak mag 

worden bebouwd. 
2.2. de goothoogte van enig bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen 

dan 4.50 meter, de nokhoogte niet meer dan 8 meter. 
2.3. gebouwen moeten van een kap worden voorzien; de dakhelling mag 

niet minder bedragen dan 12°. 
2.4. de afstand van enig bedrijfsgebouw tot de zijdelingse kavel- 

grens mag, met inachtneming van de bebouwingsgrenzen nergens 
minder bedragen dan 5 meter. 

2.5. andere bouwwerken mogen geen grotere hoogte hebben dan 2.50 
meter met uitzondering van silo's waarvoor een maximum hoogte 
geldt van 15.00 meter. 

2.6. In afwijking van het in dit lid gestelde mag op het perceel 
kadastraal bekend sectie G1 nr. 87 één bedrijfswoning worden 
gebouwd dan wel aanwezig zijn met inachtneming van het op de 
kaart in de legenda gestelde en onder de volgende voorwaarden: 
2.6.1. Bedrijfswoningen dienen van een kap te worden voorzien; 

de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet 
meer dan 55°, voor gebroken dakvlakken is een dakhelling 
tot 75° toegestaan. 

2.6.2. Ingebouwde woningen dienen te worden gesitueerd in de 
naar de weg gekeerde gevel van het gebouw waarvan de 
woning deel uitmaakt. 

2.6.3. Bij een woning mogen aangebouwde en/of vrijstaande 
bijgebouwen worden opgericht met een gezamenlijk 
oppervlak van ten hoogste 40 m2. 

2.6.4. De goothoogte van aangebouwde bijgebouwen mag, ten 
hoogste gelijk zijn aan de eerste bouwlaag van de 
woning, de dakhelling mag niet meer dan 30° bedragen. 

2.6.5. De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag ten 
hoogste 3.00 meter bedragen, de hoogte niet meer dan 
4.50 meter. 

2.6.6. De voorgevel van enig bijgebouw dient tenminste 5.00 
meter achter de voorgevel van de bedrijfswoning te 
worden opgericht. 

2.6.7. De zijgevel van enig bijgebouw moet in de zijdelingse 
perceelgrens worden opgericht dan wel op een afstand van 
ten minste 2.00 meter daaruit. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND. 

Tot het verboden gebruik van de onbebouwde grond, als bedoeld in 
artikel 21 lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het 
gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als vaste standplaats voor wagens, bedoeld en geschikt voor de 

uitoefening van handel en/of bedrijf, alsmede voor het 
opstellen van voer-, vlieg- of vaartuigen behoudens voor het 
parkeren ten behoeve van het wonen op hetzelfde perceel van ten 
hoogste drie voer-, of vaartuigen. 
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3.2. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 
althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover deze afkomstig zijn 
van hetzelfde bedrijf. 

3.3. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van al dan niet 
gebruikte voer— of vaartuigen, aanhangwagens of onderdelen 
daarvan, welke bruikbaar en niet aan het gebruik onttrokken 
zijn. 

3.4. voor reklamedoeleinden. 
3.5. als kampeerterrein of dagcamping. 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN. 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken, daarvan: 
4.1. voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, be- of verwerken 

of herstellen van goederen, met uitzondering van agrarische 
produkten of grondstoffen voor de agrarische bedrijfsvoering. 

4.2. voor het verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen uit- 
gezonderd agrarische produkten of grondstoffen voor agrarische 
bedrijfsuitvoering. 

4.3. voor permanente of tijdelijke bewoning van bedrijfsgebouwen. 
4.4. voor rekreatieve doeleinden. 

5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING. 

5.1. Burgemeester en wethouders zijn indien dit noodzakelijk is voor 
een goede bedrijfsvoering, bevoegd vrijstelling te verlenen: 
5.1.1. van het in het tweede lid onder 2.1. genoemde 

bebouwingepercentage voor een verhoging daarvan tot 
maximaal 75%. 

5.1.2. van de in het tweede lid onder 2.2. genoemde goothoogte 
tot een goothoogte van maximaal 7 meter voor bedrijfs- 
gebouwen. 

5.2. Burgemeester en wethouders zijn, na ontvangst van een 
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, bevoegd 
vrijstelling te verlenen: 
5.2.1. Van het bepaalde in het tweede lid onder 2.6. ten 

aanzien van het aantal bedrijfswoningen voor het gebruik 
als en de verbouw tot tweede bedrijfswoning van het 
agrarisch bedrijfsgebouw op het perceel, kadastraal 
bekend sectie G1 nr. 87. De op de kaart in de legenda 
gestelde voorwaarden ten aanzien van bedrijfswoningen en 
het bepaalde in het tweede lid onder 2.6.1. tot en met 
2.6.7. zijn onverminderd van toepassing. 

5.2.2..Van de in het tweede lid onder 2.5. genoemde maximale 
hoogte voor silo's. 

5.3. Alvorens een verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in 5.2. 
aan te vragen, winnen burgemeester en wethouders het advies in 
van de Hoofdingenieur-Direkteur van de Landinrichting Grond- en 
Bosbeheer in de provincie Noord-Holland. Zij stellen 
Gedeputeerde Staten van het advies in kennis. 
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5.4. Burgemeester en wethouders oefenen de in dit lid bedoelde be- 
voegdheden zoveel mogelijk uit in overleg met direkt belangheb- 
benden door aanschrijving. Aangeschrevenen worden in de 
gelegenheid gesteld eventuele bezwaren binnen twee weken na 
dagtekening van de aanschrijving schriftelijk aan burgemeester 
en wethouders bekend te maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

artikel 7. AGRARISCH BOUWVLAK (Aa; Ab; Ac; Ad) 

1. BESTEMMING VAN DE GROND. 

De op de kaart voor "agrarisch bouwvlak (Aa; Ab; Ac; Ad)" aangewezen 
grond is bestemd voor de exploitatie van het agrarisch bedrijf, 
echter met dien verstande dat: 
op grond bestemd voor "agrarisch bouwvlak Ab" het niet-grondgebonden 
agrarisch bedrijf is uitgesloten; 
op grond bestemd voor "agrarisch bouwvlak Ac" het glastuinbouw- 
bedrijf is uitgesloten; 
op grond bestemd voor "agrarisch bouwvlak Ad" glastuinbouw en het 
niet-grondgebonden agrarisch bedrijf is uitgesloten. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING. 

De grond mag slechts worden bebouwd met door de uitoefening van het 
agrarisch bedrijf ter plaatse noodzakelijke bouwwerken, één en ander 
overeenkomstig de maatvoering op de kaart en met inachtneming van 
het volgende: 
2.1. de goothoogte van enig gebouw mag niet meer bedragen dan 4.50 

meter; de nokhoogte niet meer dan 8 meter; voor kassen geldt 
een maximale goothoogte van 3 meter. 

2.2. gebouwen moeten van een kap worden voorzien, de dakhelling mag 
niet minder bedragen dan 12°, die van woningen niet minder dan 
30° en niet meer dan 55°. 

2.3. de afstand van agrarische bedrijfsgebouwen en woningen tot de 
zijdelingse kavelgrens mag, met inachtneming van de bebouwings— 
grenzen, nergens minder bedragen dan 5 meter; die van kassen 
nergens minder dan 2 meter. 

2.4. per bouwvlak mag niet meer dan één woning worden gebouwd of 
aanwezig zijn, met inachtneming van het volgende: 
2.4.1. ingebouwde woningen dienen te worden gesitueerd in de 

naar de weg gekeerde gevel van het gebouw, waarvan de 
woning deeluitmaakt. 

2.4.2. bij een woning mogen niet meer dan twee bijgebouwen wor- 
den opgericht met een gezamenlijk oppervlak van ten 
hoogste 40 m2. 

2.4.3. bijgebouwen mogen aangebouwd en/of vrijstaand worden 
gebouwd. 

2.4.4. de goothoogte van aangebouwde bijgebouwen mag ten 
hoogste gelijk zijn met de eerste bouwlaag van de 
woning. 
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2.4.5. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag ten 
hoogste 3 meter bedragen. 

2.4.6. de afstand van vrijstaande bijgebouwen tot andere 
gebouwen op hetzelfde perceel moet tenminste 3 meter 
bedragen. 

2.4.7. de voorgevel van enig bijgebouw dient tenminste 5 meter 
en ten hoogste 15 meter achter de voorgevel van de 
woning te worden opgericht. 

2.6. op grond, gelegen in “agrarisch bouwvlak Ac" mogen geen kassen 
worden gebouwd, behoudens kassen tot een maximum oppervlak van 
250 m2 per bouwvlak. 

2.7. andere bouwwerken, uitgezonderd ontvang- en zendantennes van 
radiozendamateurs en het gestelde in lid 2.8. onder 2.8.2., 
mogen geen grotere hoogte hebben dan 2.50 meter met dien 
verstande, dat voor erfafscheidingen een maximumhoogte van 2.00 
meter geldt; terwijl silo's en hooiopslag niet hoger mogen zijn 
dan 15.00 meter, respectievelijk 12.00 meter. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND. 

Tot het verboden gebruik van de grond, als bedoeld in artikel 21 lid 
1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, in 
gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als vaste standplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor 

uitoefening van handel en/of bedrijf alsmede als lig- of staan- 
plaats voor meer dan één onderkomen per bouwvlak. 

3.2. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 
althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover het agrarische 
producten betreft, afkomstig van het zelfde agrarische 
bedrijf. 

3.3. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van gebruikte en/of 
niet gebruikte voer-, vlieg- of vaartuigen, aanhangwagens of 
onderdelen daarvan, welke bruikbaar en niet aan het gebruik 
onttrokken zijn. 

3.4. als kampeerterrein. 
3.5. als opslagplaats met handelsoogmerken, behoudens ten behoeve 

van agrarische producten afkomstig van hetzelfde bedrijf. 
3.6. voor reclamedoeleinden. 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN. 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
4.1. voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of 

herstellen van goederen, met uitzondering van de opslag, het 
sorteren, bewerken, verpakken en verzenden van agrarische 
producten, afkomstig van hetzelfde agrarische bedrijf. 

4.2. voor het verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen, uit- 
gezonderd agrarische producten, afkomstig van hetzelfde 
agrarische bedrijf. 

4.3. voor permanente of tijdelijke bewoning van agrarische bedrijfs- 
gebouwen of kassen. 

4.4. voor recreatieve doeleinden. 
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5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING. 

5.1. Burgemeester en wethouders zijn, indien dit noodzakelijk is 
voor een goede bedrijfsvoering, bevoegd vrijstelling te ver- 
lenen: 

van de op de kaart in de legenda voorgeschreven inhouds- 
maat en voorgevelbreedte van woningen met ten hoogste 
10Z. 
van het bepaalde in het tweede lid onder 2.1. voor het 
vergroten voor agrarische bedrijfsgebouwen van de toe— 
gestane goothoogte tot ten hoogste 5,5 meter en van de 
voorgeschreven nokhoogte tot ten hoogste 9 meter, 
van de in het tweede lid onder 2.4.5. voorgeschreven 
goothoogte van bijgebouwen tot een goothoogte van maxi- 
maal 3.50 meter voor duivenhokken. 
van de in het tweede lid onder 2.5. genoemde zijdelingse 
afstand van 40 meter tot een afstand van tenminste 30 
meter. 
van het bepaalde in het tweede lid onder 2.2. voor het 
plat afdekken van bijgebouwen of onderdelen daarvan, 
van het bepaalde in het tweede lid onder 2.7. voor de 
bouw van één windmolen per bouwvlak, met inachtneming 
van het volgende: 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.5. 

5.1.6. 

5.1.7. 

5.1.7.1. 

5.1.7.2. 

5.1.7.3. 

de oppervlakte van een windmolen, zijnde de 
oppervlakte van de cirkel die bestreken kan 
worden door de maximale projectie van de 
windmolen inclusief rotor op een horizontaal 
vlak, mag niet meer bedragen dan 50 m2, 
de hoogte van een windmolen, gemeten vanaf het 
hoogste punt van de rotor tot aan het aanslui- 
tende bouwperceel mag niet meer bedragen dan 
25.00 m. 
de afstand van de maximale projectie van een 
windmolen inclusief rotor op een horizontaal 
vlak, tot enige perceelgrens mag niet minder 
bedragen dan 5.00 meter. 

5.2. Burgemeester en wethouders zijn, na ontvangst van een verkla- 
ring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten bevoegd vrijstel- 
ling te verlenen: 
5.2.1. van het bepaalde in het tweede lid onder 2.4. ten 

behoeve van de bouw van een tweede agrarische bedrijfs- 
woning. 

de voorwaarden gesteld in het tweede lid onder 
2.4. zijn voor de tweede woning onverminderd 
van toepassing. 
voor de tweede agrarische bedrijfswoning dient 
een vrije ruimte van tenminste 25 meter aan- 
wezig te zijn, gemeten in de naar de weg ge- 
keerde bebouwingsgrens. 
van de in het tweede lid onder 2.7. genoemde 
hoogte voor silo's. Alvorens vrijstelling te 
verlenen als bedoeld in lid 5.2.1.3., winnen 
burgemeester en wethouders het advies in van de 
Hoofdingenieur-Directeur voor de Landinrichting 

in de Provincie Noord-Holland. 

5.2.1.1. 

5.2.1.2. 

5.2.1.3. 
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5.2.2. voor het gebruik als en de verbouw tot woning, anders 
dan als agrarische bedrijfswoning van boerderijen, mits 
de uitwendige hoofdvorm daarvan bepaald door goothoogte, 
nokhoogte en dakvorm gehandhaafd blijft en het oppervlak 
met niet meer dan 10% wordt gewijzigd. 
De dubbeltelbepaling (artikel 22) is onverminderd van 
toepassing. 

5.2.3. van het bepaalde in het tweede lid onder 2.7. ten 
behoeve van de bouw van de voor de exploitatie van 
hetzelfde agrarische bedrijf ter plaatse noodzakelijke 
torensilo's, gehoord de raad en met inachtneming van het 
volgende: 
5.2.3.1. de hoogte van torensilo's mag niet meer bedra- 

gen dan 25 meter. 

5.2.4. van de op de kaart aangegeven maten van het bouwvlak 
voor een uitbreiding daarvan tot maximaal 2 ha. indien 
het bestaande, duurzaam voor intensieve tuinbouw in- 
gerichte bedrijven betreft en indien zulks noodzakelijk 
is voor de exploitatie van de ter plaatse uitgeoefende 
agrarische bedrijven. 
Ter zake winnen burgemeester en wethouders het advies in 
van de Hoofd-Ingenieur-Directeur van de Landinrichting, 
Grond- en Bosbeheer. 

5.2.5. van het gebruik van agrarishe bedrijfsgebouwen, welke 
duurzaam de agrarische functie verloren hebben, voor 
opslag van niet-agrarische producten, voorwerpen of 
materialen, onder de volgende voorwaarden: 
5.2.5.1. door de frequentie van aan- en afvoer mag geen 

hinder ontstaan voor het overige met de func- 
ties van het gebied samenhangende verkeer. 

5.2.5.2. door het vervoer mag geen onevenredige belas- 
ting van de wegen in het gebied kunnen 
optreden. 

5.2.5.3. de functie-verandering mag niet gepaard gaan 
met en gevolgd worden door een wijziging in de 
bouwkundige toestand van de bebouwing op het- 
zelfde bedrijf. 

5.2.5.4. ten gevolge van het verlenen van de vrijstel- 
ling mag geen inrichting ontstaan welke daar- 
buiten gevaar, schade of hinder kan veroorzaken 
als bedoeld in artikel 1 van het Hinderbesluit, 
zoals dat luidde ten tijde van het in ontwerp 
ter visie leggen van het plan. 

5.3. Alvorens een verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in dit 
lid onder 5.2., aan te vragen, winnen burgemeester en wethou- 
ders het advies in van de Hoofd-Ingenieur-Directeur van de 
Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in de provincie Noord- 
Holland. 
Zij stellen Gedeputeerde Staten van het advies in kennis. 

5.4. Burgemeester en wethouders oefenen de in dit lid bedoelde 
bevoegdheden uit in overleg met direkt belanghebbenden door 
aanschrij ving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele 
bezwaren binnen twee weken na dagtekening van de aanschrijving 
aan burgemeester en wethouders bekend te maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 
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6. WIJZIGINGSBEVOEGDHEID EX ARTIKEL 11 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING. 

6.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen 
voor een verschuiving van de op de kaart aangegeven bebouwings— 
grenzen van agrarische bouwvlakken ten behoeve van de bouw van 
de voor de exploitatie van hetzelfde agrarische bedrijf ter 
plaatse noodzakelijke bouwwerken, één en ander met inachtneming 
van het volgende: 
6.1.1. de op de kaart aangegeven, naar de weg gekeerde 

bebouwingsgrens mag niet worden verschoven. 
6.1.2. de breedte van enig agrarisch bouwvlak, gemeten in de 

naar de weg gekeerde bebouwingsgrens mag niet minder 
bedragen van 100 meter. 

6.1.3. het oppervlak van enig agrarisch bouwvlak mag niet meer 
gaan bedragen dan 1.5 ha. 

6.2. Alvorens tot wijziging, als bedoeld in dit lid, over te gaan, 
winnen burgemeester en wethouders het advies in van de Hoofd- 
ingenieur-Directeur van de Landinrichting Grond- en Bosbeheer 
in de provincie Noord-Holland. Zij stellen Gedeputeerde Staten 
van het advies in kennis. 

6.3. Bij het uitoefenen van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in 
lid 6.1. nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in 
acht: 
6.3.1. het ontwerp-besluit ligt gedurende 14 dagen met 

bijbehorende stukken ter gemeentesecretarie voor een 
ieder ter inzage. 

6.3.2. burgemeester en wethouders maken de nederlegging 
onverwijld, doch in ieder geval voor het ingaan van de 
in 6.3.1. bedoelde termijn bekend in één of meer dag- of 
nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en 
voorts op de gebruikelijke wijze. 

6.3.3. de bekendmaking houdt voor belanghebbenden de bevoegd- 
heid in tot het schriftelijk indienen van bezwaren tegen 
het ontwerp-besluit bij burgemeester en wethouders. 

6.3.4. burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren 
hebben ingediend de beslissing daaromtrent mede. Het 
besluit wordt met redenen omkleed. 

6.3.5. bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan 
Gedeputeerde Staten worden gelijktijdig de ingediende 
bezwaarschriften overgelegd. 

6.3.6. burgemeester en wethouders doen mededeling van het 
besluit van Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren 
hebben ingediend. 

artikel 8. AGRARISCH GEBIED (I, II, III, IV) 

1. BESTEMMING VAN DE GROND. 

De op de kaart voor "agrarisch gebied" aangewezen grond is bestemd 
voor exploitatie van het agrarisch bedrijf echter met dien verstande 
dat: 
op grond bestemd tot agrarisch gebied II het niet-grondgebonden 
bedrijf is uitgesloten; 
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op grond bestemd tot agrarisch gebied III het glastuinbouwbedrijf is 
uitgesloten; , 

op grond bestemd tot agrarisch gebied IV zowel het niet-grondgebon- 
den agrarisch bedrijf als het glastuinbouwbedrijf is uitgesloten. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING. 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor de exploitatie van 
het agrarisch bedrijf ter plaatse noodzakelijke bouwwerken, met uit- 
zondering van woningen, één en ander met inachtneming van het vol- 

2.1. de grond, gelegen aan de voor de weg gekeerde zijde van de op 
de kaart aangegeven bebouwingsgrens mag niet worden bebouwd. 
De oprichting van erfafscheidingen tot een hoogte van 1 meter 
en van agrarische afrasteringen tot een hoogte van 2 meter is 
echter toegestaan. 

2.2. de grond, gelegen aan de naar 4e weg afgekeerde zijde van de op 
de kaart aangegeven bebouwingsgrens mag worden bebouwd met de 
voor de uitoefening van het agrarische bedrijf ter plaatse 
noodzakelijke agrarische bedrijfsgebouwen en kassen en met 
andere bouwwerken, één en ander met inachtneming van het in het 
eerste lid gestelde en onder de volgende voorwaarden: 
2.2.1. de goothoogte van enig gebouw mag niet meer bedragen dan 

3 meter, de gebouwen moeten van een kap worden voorzien 
met dakhelling van tenminste 12°. 

2.2.2. het aantal agrarische bedrijfsgebouwen per kavel mag 
niet meer dan 1 bedragen; het grondvlak van een 
agrarisch bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen van 100 
m2; dat van een ketelhuis niet meer dan 50 m2. 

2.2.3. de afstand van agrarische bedrijfsgebouwen tot de zijde- 
lingse kavelgrens mag nergens minder bedragen dan 5 
meter; die van kassen nergens minder dan 2 meter. 

2.2.4. andere bouwwerken mogen geen grotere hoogte hebben dan 2 
meter. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de grond, als bedoeld in artikel 21, 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: . 
3.1. als standplaats voor wagens, bedoeld en bestemd voor handel en/ 

of bedrijf alsmede als lig- of staanplaats voor onderkomens. 
3.2. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare o 

althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover het agrarische 
producten betreft, afkomstig van hetzelfde agrarische bedrijf. 

3.3. voor het kennelijk ten verkoop opslaan en opstellen van al dan 
niet gebruikte voer-, vlieg- of vaartuigen, aanhangwagens of 
onderdelen daarvan, welke bruikbaar en niet aan het gebruik 
onttrokken zijn. 

3.4. als kampeerterrein of dagcamping. 
3.5. als opslagplaats met handelsoogmerken, behoudens ten behoeve 

van agrarische produkten, afkomstig van hetzelfde agrarische 
bedrij f. 

3.6. voor reklamedoeleinden. 
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4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Tot het verboden gebruik van bouwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
4.1. voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of 

herstellen van goederen, met uitzondering van de opslag, het 
sorteren, verpakken en verzenden van agrarische produkten, 
afkomstig van hetzelfde agrarische bedrijf. 

4.2. voor het verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen, met 
uitzondering van de verkoop of het ten verkoop aanbieden van 
agrarische produkten, afkomstig van hetzelfde agarische 
bedrijf. 

4.3. voor permanente of tijdelijke bewoning. 
4.4. voor recreatieve doeleinden. 

5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

5.1. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, vrijstelling te 
verlenen van het bepaalde in het tweede lid onder 2.2.1 voor 
het vergroten van de toegestane goothoogte voor kassen tot ten 
hoogste 4.50 meter. 

5.2. Van het bepaalde in het tweede lid onder 2.2.2 voor het 
vergroten van een ketelhuis tot ten hoogste 100 m2. 

5.3. Burgemeester en Wethouders oefenen de in dit lid bedoelde 
bevoegdheden uit in overleg met direct belanghebbenden door 
aans chrij ving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele 
bezwaren binnen twee weken na dagtekening van de aanschrijving 
schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders bekend te maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

6. UITWERKINGSREGEL EX ARTIKEL 11 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING. 

6.1. Ten behoeve van de nieuwvestiging van volledige agrarische 
bedrijven werken burgemeester en wethouders de bestemming 
"agrarisch gebied" uit met inachtneming van de volgende 
regels: 
6.1.1. De grond, waarop de uitwerking heeft betrekking dient 

een aaneengesloten oppervlak te hebben van tenminste 3/4 
ha; de breedte, gemeten langs de openbare weg mag niet 
meer bedragen dan 100 meter. 

6.1.2. De afstand van de bij de uitwerking betrokken grond tot 
enige grond met bestemming "agrarisch bouwvlak" mag, 
gemeten langs de weg niet minder dan 100 meter 
bedragen. 

6.1.3. Het gestelde in artikel 7 van deze voorschriften is 
onverminderd van toepassing. 
Bovendien wordt bepaald dat de bouw van een eerst 
agrarische bedrijfswoning slechts is toegestaan gelijk- 
tijdig met of na realisering van de tot het bedrijf 
behorende agrarische bedrijfsgebouwen en/of kassen. 
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6.1.4. Nieuwvestiging in de Vronermeer is slechts toegestaan 
langs de Vroneraeerweg. 

6.2. Bij het uitwerken als bedoeld in lid 6.1. nemen burgemeester en 
wethouders de volgende regels in acht: 
6.2.1. Alvorens tot vaststelling van de ontwerp-uitwerking over 

te gaan, wordt deze gedurende twee weken ter gemeente- 
secretarie voor een ieder ter inzage gelegd. 

6.2.2. Burgemeester en wethouders maken de nederlegging 
onverwijld, doch in ieder geval voor het ingaan van de 
in lid 6.2.1. bedoelde termijn bekend in één of meer 
dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden 
verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze. 

6.2.3. De bekendmaking houdt voor belanghebbenden de bevoegd- 
heid in tot het schriftelijk indienen van bezwaren tegen 
de ontwerp-uitwerking bij burgemeester en wethouders. 

6.2.4. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren 
hebben ingediend de beslissing daaromtrent mede. Het 
besluit wordt met redenen omkleed. 

6.2.5. Bij het ter goedkeuring aanbieden van de vastgestelde 
uitwerking aan Gedeputeerde Staten worden gelijktijdig 
de ingediende bezwaarschriften overgelegd. 

6.2.6. Burgemeester en wethouders doen mededeling van het 
besluit van Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren 
hebben ingediend. 

6.3. Alvorens te beslissen over de aanvrage voor een bouwvergunning 
winnen burgemeester en wethouders het advies in van de Hoofd- 
ingenieur—Direkteur voor de Landinrichting, Grond— en Bosbeheer 
in de provincie Noord-Holland. 

6.4. De grond mag slechts worden bebouwd overeenkomstig de door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurde uitwerking. Niettemin mag wor- 
den gebouwd, indien het bouwplan past in een ontwerp-uitwer- 
kingsplan of een vastgesteld maar nog niet goedgekeurd uitwer- 
kingsplan en Gedeputeerde Staten vooraf hebben verklaard tegen 
het bouwplan geen bezwaar te hebben. 
Voor zover nodig dient het bouwplan gedurende veertien dagen 
ter inzage te worden gelegd en dienen belanghebbenden in de 
gelegenheid te worden gesteld bezwaren in te dienen. 

Bij het uitoefenen van de anticipatie—bevoegdheid als bedoeld 
in de tweede volzin van dit sublid nemen Burgemeester en Wet- 
houders de volgende regels in acht: 
6.4.1. Het ontwerp-besluit ligt gedurende 14 dagen met bijbe- 

horende stukken ter gemeentesecretarie voor een ieder 
ter inzage. 

6.4.2. Burgemeester en wethouders maken de nederlegging onver- 
wijld, doch in ieder geval voor het ingaan van de in 
6.4.1. bedoelde termijn bekend in één of meer dag— of 
nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en 
voorts op de gebruikelijke wijze. 

6.4.3. De bekendmaking houdt voor belanghebbenden de bevoegd- 
heid in tot het schriftelijk indienen van bezwaren tegen 
het ontwerp-besluit bij Burgemeester en wethouders. 

6.4.4. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren 
hebben ingediend de beslissing daaromtrent mede. Het 
besluit wordt met redenen omkleed. 
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6.4.5. Bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan 
Gedeputeerde Staten worden gelijktijdig de ingediende 
bezwaarschriften overlegd. 

6.4.6. Burgemeester en Wethouders doen mededeling van het be- 
sluit van Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren heb- 
ben ingediend. 

8. BEPALING T.B.V. TRAGE RANDWEG 

Voorzover dit op de plankaart is aangegeven is op deze bestemming, 
naast de hier gegeven bepalingen, het gestelde in artikel 25 van 
deze voorschriften onderminderd van toepassing. 

artikel 9. PAARDENHANDEL EN -WEIDERIJ 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "paardenhandel en -weiderij" aangewezen grond is 
bestemd voor het weiden van en de handel in paarden. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor de exploitatie van 
een paardenhandel- en weiderijbedrijf ter plaatse noodzakelijke 
bouwwerken, met inachtneming van het volgende: 
2.1. de goothoogte van enig bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen 

dan 3 meter; die van een woning niet meer dan 4 meter. 
2.2. de nokhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 

6 meter; die van een woning niet meer dan 8 meter. 
2.3. de gebouwen moeten van een kap worden voorzien met een dakhel- 

ling van tenminste 12°; de dakhelling van woningen mag niet 
minder dan 30° en niet meer dan 50° bedragen. 

2.4. het totale grondvlak van de bedrijfsgebouwen mag niet meer 
bedragen dan 600 m2. 

2.5. de onderlinge afstand van gebouwen mag niet minder bedragen dan 
3 meter. 

2.6. bedrijfsgebouwen moeten tenminste 10 meter achter de naar de 
weg gekeerde bebouwingsgrens worden opgericht en tenminste 10 
meter achter de voorgevel van een bestaande woning voor zover 
de bedrijfsgebouwen worden gebouwd op een afstand wordt gemeten 
in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens. 

2.7. per bouwvlak mag niet meer dan één woning worden gebouwd of 
aanwezig zijn met inachtneming van het volgende: 
2.7.1. de inhoud van een woning mag niet minder dan 300 m3 en 

niet meer dan 500 m3 bedragen. 
2.7.2. ingebouwde woningen dienen te worden gesitueerd in de 

naar de weg gekeerde gevel van het gebouw, waarvan de 
woning deel uitmaakt. 

2.7.3. bij een woning mogen niet meer dan twee bijgebouwen 
worden opgericht met een gezamenlijk oppervlak van ten 
hoogste 40 m2. 

2.7.4. bijgebouwen mogen aangebouwd en/of vrijstaand worden 
gebouwd. 
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2.7.5. de goothoogte van aangebouwde bijgebouwen mag ten hoog- 
ste gelijk zijn met de eerste bouwlaag van de woning. 

2.7.6. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag ten hoog- 
ste 3 meter bedragen. 

2.7.7. de afstand van vrijstaande bijgebouwen tot andere gebou- 
wen op hetzelfde perceel moet tenminste 3 meter bedra- 
gen. 

2.7.8. de voorgevel van enig bijgebouw dient tenminste 5 meter 
en ten hoogste 15 meter achter de voorgevel van de 
woning te worden opgericht. 

2.7.9. de zijgevel van een bijgebouw moet in de zijdelingse 
perceelgrens worden opgericht dan wel op een afstand van 
tenminste 2 meter daaruit. 

2.8. de grond gelegen buiten het bouwvlak mag niet worden bebouwd 
met gebouwen; niet meer dan 5 Z van de grond mag worden 
bebouwd. 

2.9. grond gelegen voor de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens moet 
onbebouwd blijven; het oprichten van erfafscheidingen tot een 
hoogte van 1 meter van agrarische afrasteringen tot een hoogte 
van 2 meter is hier echter toegestaan. 

2.10 andere bouwwerken, uitgezonderd ontvang— en zendantennes van 
radio—zendamateurs, mogen geen grotere hoogte hebben dan 2.50 
meter met uitzondering van hooi-opslag waarvoor een hoogte tot 
9 meter is toegestaan. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de grond als bedoeld in artikel 21 lid 
1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, in 
gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als standplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uit- 

oefening van handel en/of bedrijf, alsmede als lig— of staan- 
plaats voor onderkomens. 

3.2. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 
althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover deze afkomstig zijn 
van hetzelfde bedrijf. 

3.3. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van gebruikte en/of 
niet gebruikte voer-, vlieg- of vaartuigen, aanhangwagens of 
onderdelen daarvan, welke bruikbaar en niet aan het gebruik 
onttrokken zijn. 

3.4. als dagcamping of kampeerterrein. 
3.5. als opslagplaats met handelsoogmerken. 
3.6. voor reklamedoeleinden. 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
4.1. voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of her- 

stellen van goederen, met uitzondering van de opslag, van mate- 
rialen en goederen ten behoeve van dezelfde paardenhandel en 
-weiderij. 



21 

4.2. voor het verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen of 
diensten behoudens de handel in paarden. 

5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

5.1. Burgemeester en Wethouders zijn indien dit noodzakelijk is voor 
een goede bedrijfsvoering bevoegd vrijstelling te verlenen: 
5.1.1. van het bepaalde in het tweede lid onder 2.1. voor het 

vermeerderen van de daar gestelde goothoogten met ten 
hoogste 50 cm. 

5.1.2. van het bepaalde in het tweede lid onder 2.6. voor het 
verminderen van de genoemde afstand tot 30 meter. 

5.1.3. van het bepaalde in het tweede lid onder 2.3. voor het 
plat afdekken van bijgebouwen of onderdelen daarvan. 

5.2. Burgemeester en Wethouders oefenen de in dit lid bedoelde 
bevoegdheden zoveel mogelijk uit in overleg met direkt belang 
hebbenden door aanschrijving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele 
bezwaren binnen twee weken van de aanschrijving schriftelijk 
aan burgemeester en wethouders bekend te maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

6. WIJZIGINGSBEVOEGDHEID EX ARTIKEL 11 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

6.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen 
indien blijkt dat een zodanige wijziging noodzakelijk is voor 
een verantwoord gebruik van de grond en/of de opstallen ten 
behoeve van een goede ruimtelijke ordening en voorzover deze 
betrekking heeft op het wijzigen van bestemmingen en 
bebouwingsgrenzen. 
Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 
6.1.1. de wijziging mag alleen grond betreffen, die het eigen- 

dom is van de gemeente, dan wel grond waarvan de 
eigenaar of een ander zakelijk gerechtigde om de 
wijziging heeft verzocht. 

6.1.2. de wijziging mag slechts grond betreffen bestemd voor 
paardenhandel en -weiderij in de bestemming "agrarisch 
bouwvlak (Ad)" en "agrarisch gebied IV" onder de 
volgende voorwaarden: 
6.1.2.1. het bouwvlak mag niet worden vergroot. 
6.1.2.2. de gegeven maatvoering mag overigens niet 

worden gewijzigd. 
6.1.2.3. de bepalingen gegeven voor "agrarisch gebied 

IV" onder artikel 7 en voor "agrarisch bouw- 
vlak (Ad)" onder artikel 8 worden onverminderd 
van toepassing verklaard. 

6.2. Bij het uitoefenen van de wijzigingsbevoegdheid nemen burge- 
meester en wethouders de volgende regels in acht: 
6.2.1. Het ontwerp-besluit ligt gedurende 14 dagen met bijbeho- 

rende stukken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter 
inzage. 
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6.2.2. Burgemeester en wethouders maken de nederlegging 
onverwijld, doch in ieder geval voor het ingaan van de 
in 6.2.1. bedoelde termijn bekend in één of meer dag- of 
nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en 
voorts op de gebruikelijke wijze. 

6.2.3. De bekendmaking houdt voor belanghebbenden de bevoegd- 
heid in tot het schriftelijk indienen van bezwaren tegen 
het ontwerp-besluit bij burgemeester en wethouders. 

6.2.4. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren 
hebben ingediend de beslissing daaromtrent mede. Het 
besluit wordt met redenen omkleed. 

6.2.5. Bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan 
Gedeputeerde Staten worden gelijktijdig de ingediende 
bezwaarschriften overlegd. 

6.2.6. Burgemeester en wethouders doen mededeling van het 
besluit van Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren 
hebben ingediend. 

artikel 10. DAGREKKEATIE 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "dagrekreatie" aangewezen grond is bestemd voor 
rekreatief dagverblijf met picknickplaatsen, stranden, de kleine 
pleziervaart, speel- en dierenweide, ijsbaan, fiets- en voetpaden en 
parkeren. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor de bestemming Mdag- 
rekreatie" ter plaatse noodzakelijke, niet voor bewoning bestemde 
gebouwen en met de daarbij behorende andere bouwwerken, een en ander 
met inachtneming van het volgende: 
2.1. niet meer dan 2 Z van enige voor "dagrekreatie“ aangewezen 

grond mag worden bebouwd. 
2.2. de goothoogte van enig gebouw mag niet meer bedragen dan 3 

meter. 
2.3. het grondvlak van enig gebouw mag niet meer bedragen dan 25 

m . 
2.4. de dakhelling van enig gebouw mag niet minder bedragen dan 

12°. 
2.5. de afstand van een gebouw tot enige perceelgrens mag nergens 

minder dan 10 meter bedragen. 
2.6. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2.50 

meter. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de onbebouwde grond, als bedoeld in 
artikel 21 lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het 
gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als standplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de 

uitoefening van handel en/of bedrijf, alsmede als standplaats 
voor onderkomens, met uitzondering van tenten ten behoeve van 
de dagrekreatie. 
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3.2. als kampeerterrein. 
3.3. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 

althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover deze afkomstig zijn 
van hetzelfde terrein. 

3.4. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van al dan niet ge- 
bruikte voer-, vlieg- of vaartuigen, aanhangwagens of onderde- 
len daarvan, welke bruikbaar en niet aan het gebruik onttrokken 
zijn. 

3.5. als opslagplaats met handelsoogmerken. 
3.6. voor reklamedoeleinden. 
3.7. voor parkeerdoeleinden van meer dan 10% van de grond. 
3.8. voor het beproeven van voertuigen; voor het beoefenen van de 

motorsport en modelvliegtuigsport; voor het houden van wed- 
strijden met motorrijtuigen of bromfietsen dan wel als cross- 
terrein; voor het varen met speedboten en het beoefenen van de 
waterskisport. 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan voor enige tak van han- 
del en/of bedrijf. 

5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

5.1. Burgemeester en wethouders zijn, indien dit noodzakelijk is 
voor het op de bestemming gerichte gebruik, bevoegd vrijstel- 
ling te verlenen: 
5.1.1. van het in het tweede lid onder 2.1. genöemde 

bebouwingspercentage tot ten hoogste 5 % van de grond. 
5.1.2. van het in het tweede lid onder 2.3. genoemde bebouwde 

oppervlak tot ten hoogste 35 m2 per gebouw. 
5.1.3. van de In het eerste lid onder 2.6. genoemde hoogte van 

andere bouwwerken voor een verhoging daarvan tot ten 
hoogste 3.50 meter. 

5.1.4. voor de bouw van ten hoogste één dienstwoning met 
inachtneming van het volgende: 
5.1.4.1. de 

bedragen 
inhoud van een dienstwoning mag niet minder 

dan 300 m3 en niet meer dan 500 
m-1
 ~ 

5.1.4.2. de goothoogte van een dienstwoning mag niet 
meer bedragen dan 4.50 meter; de voorgevel— 
breedte dient tenminste 5 meter te bedragen. 

5.1.4.3. de dienstwoning moet voorzien zijn van een kap 
met een dakhelling van minimaal 30° en ten 
hoogste 55°. 
bij een dienstwoning mogen niet meer dan twee 
bijgebouwen worden opgericht met een maximaal 
bebouwd oppervlak van 40 m2. De goothoogte 
van een aangebouwd bijgebouw mag maximaal 3 me- 
ter bedragen en indien het een vrijstaand bij- 
gebouw betreft maximaal 2.50 meter. De afstand 
van vrijstaande bijgebouwen tot de dienstwo- 

ning dient tenminste 3 meter te bedragen. 

5.1.4.4. 
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5.1.4.5. Een dienstwoning dient te worden opgericht op 
een afstand van ten hoogste 50 meter van de 
bebouwingsgrens, welke op de kaart voor horeca- 
bedrijf (H) is aangewezen. 

5.1.4.6. Een vrijstelling als bedoeld in lid 5.1.4. 
wordt slechts verleend na ontvangst van een 
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde 
Staten. 

5.2. Burgemeester en Wethouders oefenen de in dit lid bedoelde 
bevoegdheden uit in overleg met direkt belanghebbenden door 
aanschrijving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele 
bezwaren binnen twee weken na dagtekening van de aanschrijving 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders bekend te maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

6. AANLEGVERGUNNINGEN 

6.1. Het is verboden op de, op de kaart voor "dagrekreatie” aange- 
wezen grond, zonder schriftelijke vergunning van burgemeester 
en wethouders of in afwijking van de vergunning de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden uit te 
voeren, te doen of te laten uitvoeren. 
6.1.1. het aanleggen van oppervlakteverhardlngen. 
6.1.2. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen of 

egaliseren, scheuren van grasland voor zover de ontgron- 
dingenwet niet van toepassing is. 

6.1.3. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, met 
uitzondering van bosbouwkundig gewenste dunningen en 
eventuele vervangingen of verjongingen, een en ander 
voor zover de Boswet of de op die wet gebaseerde voor- 
schriften daarop niet van toepasing zijn. 

6.1.4. het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond; het 
verrichten van proefboringen of andere boringen ten 
behoeve van het onderzoek naar of het winnen van delf- 
stoffen, bitumina of andere bodemschatten. 

6.2. Geen aanlegvergunning is vereist voor het uitvoeren, doen of 
laten uitvoeren van die werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden: 
6.2.2. welke voortvloeien uit het normale gebruik en onderhoud 

overeenkomstig de bestemming der gronden. 

6.2.3. welke van ondergeschikte betekenis zijn, dat wil zeggen, 
die, welke een terrein niet minder gechikt maken voor de 
realisering van een bij het plan gegeven bestemming en 
voorzover het plan is gerealiseerd, de handhaving en de 
bescherming van de verwerkelijkte bestemming niet in de 
weg staan. 

6.3. De werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, als be- 
doeld in dit lid onder 6.1. worden slechts dan geacht niet 
strijdig te zijn met het plan indien: 
6.3.1. zij, direkt of indirekt, geen schade kunnen toebrengen 

aan de in het gebied aanwezige rekreatieve waarden. 
6.3.2. door het stellen van voorwaarden de rekreatieve waarden 

in voldoende mate worden beschermd. 
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6.4. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning, als bedoeld in 
lid 6.1. van dit artikel, wordt de Hoofd-Ingenieur-Direkteur 
van de Landinrichting, Grond— en Bosbeheer in Noord-Holland 
gehoord. Een vergunning als bedoeld in dit lid onder 6.1. van 
dit artikel wordt slechts verleend indien vooraf van Gedepu- 
teerde Staten de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het 
verlenen van de vergunning geen bezwaar hebben. 

artikel 11. GEBIED VAN LANDSCHAPPELIJKE- EN NATUURWETENSCHAPPELIJKE 
WAARDE 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "gebied met landschappelijke- en natuurweten- 
schappelijke waarde" aangewezen grond is bestemd voor het onderhoud 
en/of herstel van de daar voorkomende dan wel daaraan eigen land- 
schappelijke, natuurwetenschappelijke waarden. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor het beheer en 
toezicht ter plaatse noodzakelijke bouwwerken met uitzondering van 
(dienst)woningen en met inachtneming van het volgende: 
2.1. gebouwen dienen te worden opgericht binnen het op de kaart 

aangegeven bouwvlak; niet meer dan 20 % van de grond gelegen 
binnen het bouwvlak mag worden bebouwd. 

2.2. het grondvlak van enig gebouw mag niet meer bedragen dan 150 
m . 

2.3. de goothoogte van enig gebouw mag niet meer bedragen dan 3.50 
meter; de nokhoogte niet meer dan 6 meter. 

2.4. gebouwen moeten van een kap worden voorzien met een dakhelling 
van tenminste 12°. 

2.5. andere bouwwerken, uitgezonderd ontvang- en zendantennes van 
radio-zendamateurs, mogen geen grotere hoogte hebben dan 2.50 
meter. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de grond, als bedoeld in artikel 21 lid 
1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, in 
gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. voor het opstellen van wagens, geschikt en bestemd voor de 

uitoefening van handel en/of bedrijf, alsmede als lig— of 
staanplaats voor onderkomens. 

3.2. als lig- of aanlegplaats voor woonboten en/of andere voor het 
wonen bestemde onderkomens. 

3.3. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 
althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover het storten, bergen 
of opslaan noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte 
beheer en onderhoud van de grond. 

3.4. voor agrarische doeleinden, behoudens de uitoefening van de 
griend-, riet— en biezenkultuur en als grasland. 
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3.5. voor het aanleggen of Inrichten van havens of aanlegplaatsen. 
3.6. als lig- of speelweide, baad- of speelvijver. 
3.7. als watersport-, wedstrijdbaan of zwemgelegenheid. 
3.8. voor militaire oefeningen. 
3.9. voor commerciële of reklamedoeleinden. 
3.10 voor het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse construc- 

ties, installaties of apparatuur, behoudens voor zover dit 
noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte beheer en/of 
onderhoud van de grond. 

3.11 voor het beproeven van voertuigen; voor het beoefenen van de 
motorsport en modelvliegtuigsport; voor het houden van wed- 
strijden met motorrijtuigen of bromfietsen dan wel als cross- 
terrein; voor het varen met speedboten en het beoefenen van de 
waterskisport. 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Tot het verboden gebruik van opstallen als bedoeld in artikel 21 lid 
1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, in 
gebruik geven of laten gebruiken daarvan voor enige tak van handel 
en/of bedrijf of voor permanente of tijdelijke bewoning. 

5. AANLEGVERGUNNINGEN 

5.1. Het is verboden op de grond, zonder schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders of in afwijking van zodanige 
vergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 
werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren. 
5.1.1. het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeer- 

gelegenheden of andere oppervlakte-verhardingen. 
5.1.2. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen of 

egaliseren, scheuren van grasland voor zover de ont- 
grondingenwet niet van toepassing is. 

5.1.4. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, met 
uitzondering van bosbouwkundig gewenste dunningen en 
eventuele vervangingen en verjongingen. 

5.1.5. het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond; het 
verrichten van proefboringen of andere boringen ten 
behoeve van het onderzoek naar of het winnen van 
delfstoffen, bitumina of andere bodemschatten. 

5.2. Geen aanlegvergunning is vereist voor uitvoeren, doen of laten 
uitvoeren van die werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaam- 
heden: 
5.2.2. welke voortvloeien uit het normale gebruik en onderhoud 

overeenkomstig de bestemming der gronden. 

5.2.3. welke van de ondergeschikte betekenis zijn, dat wil 
zeggen, die, welke een terrein niet minder geschikt 
maken voor de realisering van een bij het plan gegeven 
bestemming en voor zover het plan is gerealiseerd, de 
handhaving en de bescherming van de verwerkelijkte 
bestemming niet in de weg staan. 

5.3. De werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, als 
bedoeld in dit lid onder 5.1. worden slechts dan geacht niet 
strijdig te zijn met het plan indien: 
5.3.1. zij, direkt of indirekt, geen onevenredige schade kunnen 

toebrengen aan de in het gebied aanwezige landschappe- 
lijke of natuurwetenschappelijke waarden. 
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5.3.2. door het stellen van voorwaarden de rekreatieve waarden 
in voldoende mate worden beschermd. 

5.4. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning, als bedoeld in 
lid 5.1. van dit artikel, wordt de Hoofd-Ingenieur Direkteur 
van de Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in Noord-Holland 
gehoord. 
Een vergunning als bedoeld in dit lid onder 5.1. van dit 
artikel wordt slechts verleend indien vooraf van Gedeputeerde 
Staten de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen 
van de vergunning geen bezwaar hebben. 

artikel 12. GEBIED VAN NATUURWETENSCHAPPELIJKE WAARDE 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "gebied van natuurwetenschappelijke waarde" 
aangewezen grond is bestemd voor het behoud of herstel van de daar 
voorkomende dan wel daaraan eigen natuurwetenschappelijke waarden. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

Ten aanzien van de bebouwing wordt het volgende bepaald: 
2.1. op deze grond mag niet worden gebouwd. 
2.2. toepassing van artikel 17 van de wet op de Ruimtelijke Ordening 

is niet toegestaan. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de grond, als bedoeld in artikel 21 lid 
1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, in 
gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als standplaats voor wagens, bedoeld en bestemd voor de 

uitoefening van handel en/of bedrijf alsmede als lig— of 
staanplaats voor onderkomens. 

3.2. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 
althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover het storten, bergen 
of opslaan noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte 
beheer en onderhoud van de grond. 

3.3. voor het kennelijk ten verkoop opslaan of opstellen van 
gebruikte en/of niet gebruikte voer-, vlieg-, of vaartuigen, 
aanhangwagens of onderdelen daarvan welke bruikbaar en niet aan 

het gebruik onttrokken zijn. 
3.4. als kampeerterrein of dagcamping, lig- of speelweide. 
3.5. voor commerciële doeleinden. 
3.6. voor militaire doeleinden of als woonwagencentrum. 
3.7. voor reklamedoeleinden. 
3.8. voor het beoefenen van de motorsport of de modelvliegtuigsport, 

het houden van wedstrijden of crosses met motorvoertuigen of 
bromfietsen en/of het beproeven van voertuigen. 
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4. AANLEGVERGUNNINGEN 

4.1. Het is verboden op de grond, zonder schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders of in afwijking van zodanige 
vergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 
werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren: 
4.1.1. het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeer- 

gelegenheden of andere oppervlakteverhardingen. 
4.1.2. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen of 

egaliseren, scheuren van grasland voor zover de 
ontgrondingenwet niet van toepassing is. 

4.1.4. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, met 
uitzondering van bosbouwkundig gewenste dunningen en 
eventuele vervangingen of verjongingen voor zover de 
Boswet of de daarop gegronde verordening niet van 
toepassing is. 

4.1.5. het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond; het 
verrichten van proefboringen of andere boringen ten 
behoeve van het onderzoek naar of het winnen van 
delfstoffen bitumina of andere bodemschatten. 

4.2. Geen aanlegvergunning is vereist voor het uitvoeren, doen of 
laten uitvoeren van die werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden: 
4.2.2. welke voortvloeien uit het normale gebruik en onderhoud 

overeenkomstig de bestemming der gronden. 
4.2.3. welke van de ondergeschikte betekenis zijn, dat wil 

zeggen, die, welke een terrein niet minder geschikt 
maken voor de realisering van een bij het plan gegeven 
bestemming en voor zover het plan is gerealiseerd, de 
handhaving en de bescherming van de verwerkelijkte 
bestemming niet in de weg staan. 

4.3. De werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, als 
bedoeld in dit lid onder 4.1. worden slechts dan geacht niet 
strijdig te zijn met het plan indien: 
4.3.1. zij, direkt of indirekt, geen onevenredige schade kunnen 

toebrengen aan de in het gebied aanwezige natuurweten- 
schappelijke waarden. 

4.3.2. door het stellen van voorwaarden de rekreatieve waarden 
in voldoende mate worden beschermd. 

4.4. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning, als bedoeld in 
lid 4.1. van dit artikel, wordt de Hoofd-Ingenieur Direkteur 
van de Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in Noord-Holland 
gehoord. 
Een vergunning als bedoeld in dit lid onder 4.1. van dit 
artikel wordt slechts verleend indien vooraf van Gedeputeerde 
Staten de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen 
van de vergunning geen bezwaar hebben. 

artikel 13. GROENVOORZIENINGEN 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "groenvoorzieningen" aangewezen grond is bestemd 
voor gemeenschappelijke groenvoorzieningen. 
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2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor de bestemming 
"groenvoorzieningen" ter plaatse noodzakelijke, niet voor bewoning 
bestemde gebouwen, waartoe worden gerekend bergingen en telefoon- 
cellen en met de daarbij behorende andere bouwwerken, waartoe worden 
gerekend afscheidingen, zitbanken en tafels, één en ander met 
inachtneming van het volgende: 
2.1. niet meer dan 3% van enige voor "groenvoozieningen" aangewezen 

grond mag worden bebouwd. 
2.2. de goothoogte van enig gebouw mag niet meer bedragen dan 3 

meter. 
2.3. het bebouwd oppervlak van enig gebouw mag niet meer bedragen 

dan 6 m . 
2.4. de afstand van een gebouw tot enige perceelscheiding mag 

nergens minder dan 2 meter bedragen. 
2.5. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2 

meter, met uitzondering van verlichtingsinstallaties, waarvoor 
een hoogte tot 7 meter is toegestaan. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de onbebouwde grond, als bedoeld in 
artikel 21 lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het 
gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. voor het opstellen van wagens, bedoeld en geschikt voor de 

uitoefening van handel en/of bedrijf, alsmede als staanplaats 
van onderkomens. 

3.2. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 
althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover deze afkomstig zijn 
van dezelfde grond. 

3.3. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van al dan'niet 
gebruikte voer-, vlieg- of vaartuigen, aanhangwagens of 
onderdelen daarvan welke bruikbaar en niet aan het gebruik, 
onttrokken zijn. 

3.4. als kampeerterrein of dagcamping. 
3.5. voor commerciële of reklamedoeleinden. 
3.6. voor de inrichting tot parkeerterrein van enig terrein met de 

bestemming voor "groenvoorzieningen". 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan voor enige tak van 
handel en/of bedrijf, behoudens het nutsbedrijf of het openbaar 
vervoersbedrij f. 

5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen. 
5.1. van het in het tweede lid onder 2.1. genoemde bebouwings- 

percentage tot ten hoogste 5% van de grond. 
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5.2. van het in het tweede lid onder 2.3. genoemde bebouwd oppervlak 
van enig gebouw tot een oppervlak van ten hoogste 10 

6. BEPALINGEN T.B.V. TRAGE RANDWEG 

Voorzover dit op de plankaart is aangegeven is op deze bestemming, 
naast de hier gegeven bepalingen, het gestelde in artikel 25 van 
deze voorschriften onverminderd van toepassing. 

artikel 14. VOLKSTUINEN 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor “volkstuinen" aangewezen grond is bestemd voor 
het rekreatieve gebruik als volkstuincomplex en voor groenvoorzie- 
ningen. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor het rekreatieve 
gebruik noodzakelijke hobbykassen en met de daarbij behorende andere 
bouwwerken één en ander met inachtneming van het volgende: 
2.1. de afstand van een hobbykas tot enige bestemmingsgrens mag 

nergens minder bedragen dan 5 meter. 
2.2. per uit te geven volkstuin mag niet meer dan één kas worden 

opgericht of aanwezig zijn onder de volgende voorwaarden: 
2.2.1. volkstuinen met een oppervlak kleiner dan 100 m^ mogen 

niet worden bebouwd. 
2.2.2. volkstuinen met een oppervlak van 100 m^ of groter 

mogen worden bebouwd met een kas met een maximaal grpnd— 
vlak van 12 m. 

2.2.3. de goothoogte van een kas mag niet meer bedragen dan 
1.80 meter. 

2.2.4. de nokhoogte van een kas mag niet meer bedragen dan 2.25 
meter. 

2.2.5. kassen moeten van een kap worden voorzien met een 
dakhelling van tenminste 12°. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de onbebouwde grond, als bedoeld in 
artikel 21 lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het 
gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 

3.1. voor het opstellen van wagens en andere objekten, geen bouw- 
werken zijnde, geschikt en bestemd voor de uitoefening van 
handel en/of bedrijf alsmede als lig- of staanplaats voor 
onderkomens. 

3.2. als kampeerterrein of dagcamping. 
3.3. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 

althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover deze afkomstig zijn 
van hetzelfde volkstuinencomplex. 
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3.4. als opslag-, los- of laadplaats ten behoeve van handelsdoel- 
einden. 

3.5. voor reklamedoeleinden. 
3.6. voor het verharden van meer dan 10% van de grond. 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan voor enige tak van 
handel en/of bedrijf of voor permanente of tijdelijke bewoning. 

artikel 15. RIOOLWATERZUIVERING 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "rioolwaterzuivering” aangewezen grond is 
bestemd voor de zuivering en de afvoer van het afvalwater en van het 
bij de zuivering ontstane zuiveringsslib. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor een rioolwaterzuive- 
ringsinstallatie ter plaatse noodzakelijke gebouwen en met de 
daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, één en ander met 
inachtneming van het volgende: 
2.1. niet meer dan 20% van de grond mag worden bebouwd met gebouwen. 
2.2. de goothoogte van enig gebouw mag niet meer bedragen dan 8 

meter. 
2.3. gebouwen moeten plat worden afgedekt. 
2.4. het grondvlak van enig gebouw mag geen groter oppervlak hebben 

dan 150 m . 
2.5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen geen grotere hoogte 

hebben dan 4 meter. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de grond, als bedoeld in artikel 21 lid 
1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, in 
gebruik geven of laten gebruiken daarvan als stortplaats, berging of 
opslagplaats van onbruikbare of althans aan het oorspronkelijk 
gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor 
zover deze afkomstig zijn van dezelfde rioolwaterzuivering en het 
storten, bergen of opslaan noodzakelijk is voor het op de bestemming 
gerichte gebruik van de grond. 

4. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

4.1. Burgemeester en wethouders zijn, indien dit noodzakelijk is 
voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond, 
bevoegd vrijstelling te verlenen: 
4.1.1. van het bepaalde in het tweede lid onder 2.2. voor het 
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4. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

4.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te 
verlenen van de in het tweede lid onder 2.1. genoemde hoogte 
van andere bouwwerken tot een hoogte van maximaal 10 meter voor 
de bouw van andere bouwwerken, ten dienste van de waterkering. 

4.2. Burgemeester en wethouders oefenen de in dit lid bedoelde 
bevoegdheden zoveel mogelijk uit in overleg met direkt— 
belanghebbenden door aanschrijving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele 
bezwaren binnen twee weken na dagtekening van de aanschrijving 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders in te dienen. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

4.3. Vrijstellingen als bedoeld in dit lid worden slechts verleend 
met inachtneming van en onverminderd het gestelde in de 
provinciale dijkverordening. 

artikel 17. WEGEN 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "wegen" aangewezen grond is primair bestemd voor 
weg met inbegrip van fietspaden en voetpaden, parkeervoorzieningen 
en bermen. Voorzover de grond op de kaart als zodanig is aangegeven 
geldt daarvoor tevens, secundair, de bestemming “Waterkering". 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de bij een weg behorende, 
niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het verkeer, 
waartoe worden gerekend wachthuisjes en telefooncellen en met de 
voor een verkeerstechnisch verantwoorde uitrusting noodzakelijke 
andere bouwwerken, waartoe worden gerekend lichtmasten, verkeers- 
geleiders en -zuilen, echter met uitzondering van verkooppunten voor 
motorbrandstoffen, ëén en ander met inachtneming van het volgende: 
2.1. de indeling van de grond moet beantwoorden aan de bij het plan 

behorende dwarsprofielen en aan de op de kaart aangegeven maat- 
voering. 

2.2. het grondvlak van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 
6 m^. 

2.3. de hoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter. 
2.4. niet meer dan 2% van enige voor weg aangewezen grond mag worden 

bebouwd. 
2.5. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2.50 

meter, met uitzondering van lichtmasten, waarvoor een hoogte 
tot 7 meter is toegestaan. 



- 34 - 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de grond, als bedoeld in artikel 21 lid 
1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, in 
gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als standplaats voor wagens en andere objekten, geschikt en 

bestemd voor de uitoefening van handel en/of bedrijf. 

3.2. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van al dan niet 
gebruikte voer-, vlieg of vaartuigen, aanhangwagens of 
onderdelen daarvan welke bruikbaar en niet aan het gebruik 
onttrokken zijn. 

3.3. voor reklamedoeleinden. 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan voor enige tak van 
handel en/of bedrijf, met uitzondering van het nutsbedrijf of het 
openbaar vervoersbedrijf. 

5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEID EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

Burgemeester en wethouders zijn, indien dit noodzakelijk is voor het 
op de bestemming gerichte gebruik van de grond, bevoegd vrijstelling 
te verlenen van het onder 2.5. bepaalde voor lichtmasten met een 
maximale hoogte van 10 meter. 

6. BEPALINGEN T.B.V. TRAGE RANDWEG 

Voorzover dit op de plankaart is aangegeven is op deze bestemming, 
naast de hier gegeven bepalingen, het gestelde in artikel 25 van 
deze voorschriften onverminderd van toepassing. 

artikel 18. VERKEERSDOELEINDEN (EX ARTIKEL 11 VAN DE WET OP DE 
RUIMTELIJKE ORDENING) 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "verkeersdoeleinden" aangewezen grond is bestemd 
voor wegen zowel voor het gemotoriseerde als voor het langzame ver- 
keer met inbegrip van fiets- en voetpaden. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor verkeersdoeleinden 
ter plaatse noodzakelijke, niet voor bewoning bestemde gebouwen en 
met de voor een verkeerstechnisch verantwoorde uitrusting noodzake- 
lijke andere bouwwerken, echter met uitzondering van verkooppunten 
voor motorbrandstoffen, een en ander met inachtneming van het vol- 
gende : 
2.1. het bebouwd oppervlak van enig gebouw mag niet meer bedragen 

dan 10 m^*' 
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2.2. de hoogte van enig gebouw mag niet meer bedragen dan 3.50 
meter. 

2.3. niet meer dan 2 % van de voor "verkeersdoeleinden” bestemde 
grond mag worden bebouwd met gebouwen. 

2.4. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2.50 
meter met uitzondeing van verlichtingsinstallaties waarvoor een 
hoogte tot 10 meter is toegestaan. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de onbebouwde grond, als bedoeld in 
artikel 21 lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het 
gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als standplaats voor wagens, bedoeld en geschikt voor de 

uitoefening van handel en/of bedrijf. 
3.2. voor reklamedoeleinden. 
3.3. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van al dan niet 

gebruikte voer-, vlieg- of vaartuigen, aanhangwagens of onder- 
delen daarvan die bruikbaar en niet aan het gebruik onttrokken 
zijn. 

4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Tot het verboden gebruik van bouwwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan voor enige tak van han- 
del en/of bedrijf, behoudens voor het nutsbedrijf of het openbaar 
vervoersbedrij f. 

5. REGELS VOLGENS WELKE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DE BESTEMMING 
"VERKEERSDOELEINDEN” UITWERKEN, EX ARTIKEL 11 W.R.0. 

5.1. Burgemeester en wethouders werken de bestemming "verkeersdoel- 
einden" uit met inachtneming van het volgende: 
5.1.1. de kruising met het Noordhollandskanaal dient ongelijk- 

vloers te worden aangelegd. 
5.1.2. voor het gemotoriseerd verkeer dienen twee rijbanen met 

een breedte van tenminste 7.00 meter beschikbaar te 
zij n. 

5.1.3. buiten de in 5.1.2. bedoelde grond dient voor het 
langzame verkeer ruimte aanwezig te zijn voor de aanleg 
van tenminste één rijwielpad met een minimumbreedte van 
2.50 meter. 

5.1.4. buiten de in 5.1.2. en 5.1.3. bedoelde grond dient voor 
voetgangers ruimte aanwezig te zijn voor de aanleg van 
tenminste één voetpad met een minimumbreedte van 2.00 
meter. 

5.2. Bij het uitwerken als bedoeld in lid 5.1. nemen burgemeester en 
wethouders de volgende regels in acht: 
5.2.1. Alvorens tot vaststelling van de ontwerp-uitwerking over 

te gaan, wordt deze gedurende twee weken ter gemeente- 
secretarie voor een ieder ter inzage gelegd. 
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5.2.2. Burgemeester en wethouders maken de nederlegging 
onverwijld, doch in ieder geval voor het ingaan van de 
in lid 5.2.1. bedoelde termijn bekend in één of meer 
dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden 
verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze. 

5.2.3. De bekendmaking houdt voor belanghebbenden de bevoegd- 
heid in tot het schriftelijk indienen van bezwaren tegen 
de ontwerp-uitwerking bij burgemeester en wethouders. 

5.2.4. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren 
hebben ingediend de beslissing daaromtrent mede. Het 
besluit wordt met redenen omkleed. 

5.2.5. Bij het ter goedkeuring aanbieden van de vastgestelde 
uitwerking aan Gedeputeerde Staten worden gelijktijdig 
de ingediende bezwaarschriften overgelegd. 

5.2.6. Burgemeester en wethouders doen mededeling van het 
besluit van Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren 
hebben ingediend. 

6. REALISERINGSREGEL 

6.1. Realisering van voorzieningen op de voor "verkeersdoeleinden 
bestemde grond dient te geschieden overeenkomstig de door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurde uitwerking van Burgemeester en 
Wethouders. 

6.2. Desalniettemin is de realisering toegestaan voordat de 
uitwerking rechtskracht heeft verkregen, indien de 
voorzieningen passen in een ontwerp-uitwerking dan wel in een 
vastgestelde, maar nog niet van toepassing zijnde uitwerking en 
van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar is 
ontvangen. 

Bij het uitoefenen van deze anticipatie-bevoegdheid nemen 
Burgemeester en Wethouders de volgende regels in acht: , 
6.2.1. Het ontwerp-besluit ligt gedurende 14 dagen met 

bijbehorende stukken ter gemeentesecretarie voor een 
ieder ter inzage. 

6.2.2. Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging onver- 
wijld, doch in ieder geval voor het ingaan van de in 
6.2.1. bedoelde termijn bekend in één of meer dag- of 
nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en 
voorts op de gebruikelijke wijze. 

6.2.3. De bekendmaking houdt voor de direkt belanghebbenden de 
bevoegdheid in tot het schriftelijk indienen van bezwa- 
ren tegen het ontwerp-besluit van Burgemeester en Wet- 
houders . 

6.2.4. Burgemeester en Wethouders delen aan hen, die bezwaren 
hebben ingediend de beslissing daaromtrent mede. Het 
besluit wordt met redenen omkleed. 

6.2.5. Bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan 
Gedeputeerde Staten worden gelijktijdig de ingediende 
bezwaarschriften overlegd. 

6.2.6. Burgemeester en Wethouders doen mededeling van het 
besluit van Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren 
hebben ingediend. 
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artikel 19. WATER 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "water" aangewezen grond is bestemd voor sloten, 
vaarten en vijvers. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor waterhuishouding, de 
waterbeheersing en het verkeer te water noodzakelijke andere bouw- 
werken, waartoe worden gerekend bruggen, stuwen, duikers en oever- 
beschoeiingen, een en ander met inachtneming van het volgende: 
2.1. andere bouwwerken mogen geen grotere hoogte hebben dan 2.50 

meter, met uitzondering van beweegbare bruggen, waarvoor een 
hoogte tot 5 meter is toegestaan vanaf aansluitend maaiveld- 
peil. 

2.2. niet meer dan 2 % van de voor "water" aangewezen grond mag 
worden bebouwd. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de onbebouwde grond, als bedoeld in 
artikel 21 lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het 
gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 

althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen. 

3.2. als lig- of aanlegplaats voor onderkomens. 

4. BEPALINGEN T.B.V. TRAGE RANDWEG 

Voorzover dit op de plankaart is aangegeven is op deze bestemming, 
naast de hier gegeven bepalingen, het gestelde in artikel 25 van 
deze voorschriften onverminderd van toepassing. 

artikel 19.a. OEVER 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "oever" aangegeven grond is bestemd voor 
aanlegplaas en ligplaats voor rekreatieschepen. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

2.1. De grond mag slechts worden bebouwd met de voor de waterhuis- 
houding en het verkeer te water noodzakelijke andere bouwwerken 
waartoe o.a. worden gerekend oeverbeschoeiingen en steigers. 

2.2. Andere bouwwerken mogen geen grotere hoogte hebben dan 2.50 
meter. 
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3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de onbebouwde grond, als bedoeld in 
artikel 21 lid 1 van deze voorschriften, behoort In ieder geval het 
gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 

althans aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen. 

3.2. als lig— of aanlegplaats voor woonschepen of woonarken. 
3.3. als opslag, los of laadplaats ten behoeve van handelsdoel— 

einden. 

artikel 20a. KAMPEERTERREIN 

1. BESTEMMING VAN DE GROND 

De op de kaart voor "kampeerterrein" aangewezen grond is bestemd 
voor het geven van gelegenheid tot kamperen. 

2. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

De grond mag slechts worden bebouwd met de voor de bestemming 
"kampeerterrein" noodzakelijke bouwwerken, met uitzondering van 
woningen en met inachtneming van het volgende: 
2.1. niet meer dan 5 % van de voor "kampeerterrein" bestemde grond 

mag worden bebouwd. 
2.2. de inhoud van enig bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 

250 m3. 
2.3. de goothoogte van enig bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen 

dan 4.00 meter; de hoogte niet meer dan 6.50 meter. 
2.4. gebouwen dienen van een kap te worden voorzien met een dak- 

helling van tenminste 12°. ’ 
2.5. andere bouwwerken mogen geen grotere hoogte hebben dan 2.50 

meter, met uitzondering van verlichtingsinstallaties, waarvoor 
een hoogte tot 8.00 meter is toegestaan. 

3. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND 

Tot het verboden gebruik van de grond als bedoeld in artikel 21 lid 
1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, in 
gebruik geven of laten gebruiken daarvan: 
3.1. als stortplaats, berging of opslagplaats van onbruikbare of 

althans aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of 
materialen, behoudens voor zover deze afkomstig zijn van 
hetzelfde kampeerterrein. 

3.2. voor het kennelijk ten verkoop opstellen van al dan niet 
gebruikte voer-, vlieg- of vaartuigen, aanhangwagens of onder- 
delen daarvan, welke bruikbaar en niet aan het gebruik onttrok- 
ken zijn. 
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4. GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Tot het verboden gebruik van bouwerken, als bedoeld in artikel 21 
lid 1 van deze voorschriften, behoort in ieder geval het gebruiken, 
in gebruik geven of laten gebruiken daarvan voor het verkopen of ten 
verkoop aanbieden van goederen, behoudens voor zover deze verkoop 
deel uitmaakt van de normale dienstverlening van het kampeerbedrijf. 

5. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEID EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

5.1. Burgemeester en wethouders zijn, na ontvangst van een 
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, bevoegd 
vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2, aanhef en 
lid 2.1. voor de bouw van één dienstwoning, met inachtneming 
van het volgende: 
5.1.1. de inhoud van een dienstwoning mag niet minder dan 

150 m^ en niet meer dan 500 m^ bedragen. 
5.1.2. woningen moeten van een kap worden voorzien, de 

dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer 
dan 55°. 

5.1.3. bij een woning mogen bijgebouwen worden opgericht met 
een gezamenlijk grondvlak van ten hoogste 40 m . 

5.1.4. de goothoogte van aangebouwde bijgebouwen mag ten 
hoogste gelijk zijn aan de eerste bouwlaag van de 
woning, de dakhelling mag niet meer bedragen dan 30°. 

5.1.5. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag ten 
hoogste 3.00 meter, de hoogte ten hoogste 4.50 meter 
bedragen. 

5.1.6. de voorgevel van enig bijgebouw dient tenminste 5.00 
meter achter de voorgevel van de dienstwoning te worden 
opgericht. 

5.2. Burgemeester en wethouders oefenen de in dit lid bedtfelde 
bevoegdheid uit in overleg met belanghebbenden door aanschrij- 
ving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele 
bezwaren binnen twee weken na dagtekening van de aanschrijving 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders bekend te maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

PARAGRAAF 3. ALGEMENE BEPALINGEN 

artikel 21. ALGEMENE GEBRUIKSBEPALINGEN 

1. Het is verboden grond en/of opstallen te gebruiken, in gebruik te 
geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig 
met de bij het plan aan deze grond en opstallen gegeven bestemming. 

2. Tot het strijdige gebruik, als bedoeld in het eerste lid wordt in 
ieder geval aangemerkt, elk gebruik genoemd onder "ander gebruik van 
de grond" en "gebruik van opstallen" in de artikelen 3 t/m 20 onder 
lid 3; 3 tot en met 11, 13, 14, 17 en 18 onder lid 4. 

3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in 
het eerste lid, indien en voor zover toepassing van het daarin 

gestelde leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, 
die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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artikel 22. DUBBELTELBEPALING 

Het is verboden op enig terrein of perceel zodanig te bouwen, dat 
daardoor op een aangrenzend perceel een toestand zou ontstaan die daar 
niet meer met de voorschriften zou overeenstemmen of, voor zover daar 
een afwijking met de voorschriften bestaat, zodanig te bouwen dat deze 
afwijking zou worden vergroot. 

artikel 23. AANVULLENDE VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE 
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen: 
1.1. voor het aanpassen van de in dit plan vastgestelde bestemmings- 

en bebouwingsgrenzen, voor zover deze verschuivingen 
noodzakelijk zijn in verband met afwijkingen van de kaart ten 
opzichte van de feitelijke situatie of voor zover de verschui- 
vingen dienstig zijn voor een doelmatig gebruik van de grond. 
Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 
1.1.1. het oppervlak per bestemming mag met niet meer dan 5% 

worden gewijzigd. 
1.1.2. de verschuivingen mag op geen enkel punt meer bedragen 

dan 10 meter. 

1.1.3. voor zover de bedoelde afwijkingen bestonden ten tijde 
van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan, wordt 
de vrijstelling geacht te zijn verleend. 

1.2. voor de oprichting van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten 
dienste van openbare nutsbedrijven, onder voorwaarde dat: 
1.2.1. het grondvlak van deze gebouwen niet meer mag bedragen 

dan 20 m^. 
1.2.2. de hoogte van deze gebouwen niet meer mag bedragen dan 3 

meter. 
1.2.3. de gebouwen worden opgericht op grond waarop bebouwing 

met gebouwen is toegestaan. 

2. Burgemeester en wethouders oefenen de in het le lid bedoelde 
bevoegdheden zoveel mogelijk uit in overleg met direkt belangheb- 
benden door aanschrijving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren 

binnen twee weken na dagtekening van de aanschrijving schriftelijk 
aan burgemeester en wethouders bekend te maken. 
yr^jstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen van 
derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot het door 
de vrijstelling te dienen belang. 

artikel 24. OVERGANGSBEPALINGEN 

1. GEBRUIK VAN DE GROND VOOR BEBOUWING 

Een van het plan afwijkende bebouwing die ten tijde van in ontwerp 
ter inzage leggen van het plan aanwezig dan wel in aanbouw was of 
rechtens een voor dat tijdstip aangevraagde bouwvergunning kon 
worden gebouwd mag: 
1.1. voor een niet overwegend gedeelte worden vernieuwd of geheel of 

gedeeltelijk worden hersteld, mits daardoor de bestaande 
afwijking van het plan niet wordt vergroot. 
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1.2. geheel worden vernieuwd zonodig met overschrijding van de 
bebouwingsgrenzen onder voorwaarde dat de bestaande afwijking 

van het plan niet wordt vergroot, indien de bebouwing ten 
gevolge van een calamiteit is vernield en de bouwaanvrage 
binnen drie jaar na het tenietgaan is ingediend één en ander 
behoudens onteigening overeenkomstig de wet. 

2. ANDER GEBRUIK VAN DE GROND EN GEBRUIK VAN OPSTALLEN 

Het op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmings- 
plan bestaande gebruik van onbebouwde grond en van bouwwerken, dat 
met het in het plan voorgeschreven gebruik in strijd is, mag worden 
voortgezet en gewijzigd, onder voorwaarde dat de bestaande afwijking 
van het plan niet mag worden vergroot. 
Het bepaalde in artikel 21 lid 3 van deze voorschriften is hierop 
onverminderd van toepassing. 

3. VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 15 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

3.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te 
verlenen van het bepaalde in het eerste lid ten behoeve van de 
vergroting van de afmetingen van een bouwwerk met ten hoogste 
10% of voor een vergroting van het grondvlak van een woning met 
een inhoud van niet meer dan 250 m , onder voorwaarde dat de 
vergroting noodzakelijk is voor een gebruik dat niet meer 
afwijkt van de in het plan voorgeschreven bestemming dan het 
gebruik ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van dit 
plan. 

3.2. Burgemeester en wethouders oefenen de in dit lid bedoelde 
bevoegdheden uit in overleg met direkt belanghebbenden door 
aanschrijving. 
Aangeschrevenen worden in de gelegenheid gesteld eventuele 
bezwaren gedurende twee weken na dagtekening van de aanschrij- 
ving schriftelijk aan burgemeester en wethouders bekend te 
maken. 
Vrijstellingen worden slechts verleend indien daardoor belangen 
van derden niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot 
het door de vrijstelling te dienen belang. 

artikel 25. WIJZIGINGSBEVOEGDHEID EX ARTIKEL 11 W.R.0. ANNEX ALGEMENE 
AANLEGVERGUNNING 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, indien 
blijkt dat dit noodzakelijk is voor een goede afwikkeling van het 
verkeer en voor zover deze wijziging betrekking heeft op het 
wijzigen van bestemmings- en bebouwingsgrenzen ten behoeve van de 
bestemming verkeersdoeleinden. 
Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 
1.1. De in dit artikel gegeven wijzigingsbevoegdheid mag alleen die 

grond betreffen die als zodanig op de plankaart is aangegeven. 
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1.2. De wijzigingsbevoegdheid mag alleen worden uitgeoefend nadat 
een verkeerskundig onderzoek is gehouden naar de noodzaak van 
deze nieuwe wegverbinding. 
Hierbij dient onder meer te worden getoetst aan de invloed van: 
a. verbreding Westerweg 
b. het doortrekken van de Uitvalsweg in Langedijk 
c. de verbinding Nauertogt - S3 

1.3. Wanneer een rijweg met afzonderlijke fietspaden wordt 
aangelegd, mag de breedte van de rijbaan niet meer dan 6 meter 
bedragen. 
Wanneer fietsers van de rijbaan gebruik mogen maken mag de 
breedte van de rijbaan niet meer dan 7.20 meter bedragen. 

2. Bij het uitoefenen van de wijzigingsbevoegdheid nemen burgemeester 
en wethouders de volgende regels in acht: 
2.1. Burgemeester en wethouders stellen voordat zij tot vaststellen 

van de ontwerp-wijziging overgaan, belanghebbenden in de 
gelegenheid hun bezwaren kenbaar te maken. 

2.2. Het ontwerp-besluit ligt daartoe gedurende 14 dagen met 
bijbehorende stukken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter 
inzage. 

2.3. Burgemeester en wethouders maken de nederlegging onverwijld, 
doch in ieder geval voor het ingaan van de in 2.2. bedoelde 
termijn bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de 
gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze. 

2.4. De bekendmaking houdt voor belanghebbenden de bevoegdheid in 
tot het schriftelijk indienen van bezwaren tegen het ontwerp- 
besluit bij burgemeester en wethouders. 

2.5. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren hebben 
ingediend de beslissing daaromtrent mede. 
Het besluit wordt met redenen omkleed. 

2.6. Voordat tot vaststelling van de wijziging wordt overgegaan 
horen burgemeester en wethouders de gemeenteraad. 

2.7. Bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan 
Gedeputeerde Staten worden gelijktijdig de ingediende bezwaar- 
schriften overgelegd. 

2.8. Burgemeester en wethouders doen mededeling van het besluit van 
Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren hebben ingediend. 

artikel 26. STRAFBEPALING 

Als strafbaar feit, als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening wordt aangemerkt, elke overtreding van het 
bepaalde in de artikelen 10 lid 6.1., 11 lid 5.I., 12 lid 4.1. en 21 
lid 1 van deze voorschriften. 

artikel 27. SLOTBEPALING 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 
"Voorschriften bestemmingsplan” "Landelijk Gebied 1978 van de gemeente 
Sint-Pancras. 








