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HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 Plan
het bestemmingsplan Da Costastraat 26 van de gemeente Vlaardingen;
1.2 Bestemmingplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0622.0216bpDaco2009-0130 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);
1.3 Aan- en uitbouwen
een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat en
dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, maar daar wel functioneel
onderdeel van uitmaakt;
1.4 Bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.5 Begane grond
de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf straatniveau;
1.6 Bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;
1.7 Bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.8 Bijgebouw
een al dan niet vrijstaand gebouw, dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is
aan het hoofdgebouw;
1.9 Bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van
een standplaats;
1.10 Bouwgrens
de grens van een bouwvlak;
1.11 Bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.12 Bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;
1.13 Bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.14 Bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
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1.15 Gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.16 Geluidgevoelig object
een geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder;
1.17 Geluidluwe gevel
Een gevel die in beperkte mate door geluid wordt belast en waaraan tenminste een
verblijfsruimte – met te openen delen – grenst. De gevelbelasting dien voor alle geluidsoorten
aan de voorkeursgrenswaarden te voldoen;
1.18 Hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
1.19 Overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een
gesloten dak, waaronder begrepen een carport;
1.20 Voorgevel
de naar de weg of aan het openbaar gebied gekeerde gevel van een gebouw, of indien het een
gebouw betreft van meer dan één naar de weg of het openbaar gebied gekeerde gevel, de
gevel die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan als belangrijkste
gevel kan worden aangemerkt;
1.21 Voorgevellijn
de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een hoofdgebouw tussen de
perceelsgrenzen.
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 Afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens
de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens van het
bouwperceel;
2.2 Bebouwingspercentage
het deel van het bouwperceel uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;
2.3 Bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes,
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.4 Goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee
gelijk te stellen constructiedeel;
2.5 Inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.6 Oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;
2.7 Bebouwd oppervlak van een bouwperceel
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;
2.8 Peil
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2.9 Ondergeschikte bouwdelen
bij de toepassing van de bouw- en bestemmingsgrenzen worden ondergeschikte bouwdelen,
zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en
kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken e.d. buiten beschouwing gelaten,
mits de overschrijding van de bouw-, of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
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HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijf – Nuts
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor „bedrijf - nuts‟ aangewezen gronden zijn bestemd voor nutsvoorzieningen.
3.2 Bouwregels
Op de voor Bedrijf – Nuts bestemde gronden mogen alleen bouwwerken mogen ten dienste van
de bestemming gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met dien
verstande dat:
a. gebouwen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding „bouwvlak‟;
b. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan de op de plankaart aangeduide
maximale bouwhoogte;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 3 m.
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Artikel 4 Groen
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor „groen‟ aangewezen gronden zijn bestemd voor
a. groen;
b. water;
c. paden;
d. speelvoorzieningen.
4.2 Bouwregels
Op de voor Groen bestemde gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden
gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat de bouwhoogte niet
meer mag bedragen dan 2m. Overkappingen zijn daarbij niet toegestaan.
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Artikel 5 Maatschappelijk
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor „maatschappelijke‟ doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor
a. onderwijs;
b. kinderopvang;
met daarbij behorende:
c. parkeervoorzieningen;
d. speelvoorzieningen.
5.2 Bouwregels
Op of in de tot Maatschappelijke doeleinden bestemde gronden mogen alleen bouwwerken
worden gebouwd ten dienste van de bestemming met dien verstande dat:
5.2.1 Bouwregels hoofdgebouw
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de situering moet binnen het bouwvlak;
b. de bouwhoogte mag maximaal 11 meter bedragen;
5.2.2 Bouwregels aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de bijgebouwen mogen ook buiten het bouwvlak worden gesitueerd, mits achter de
gevellijnen;
b. de bijgebouwen mogen zowel aangebouwd als vrijstaand worden gebouwd tot een
2
gezamenlijke oppervlakte van 50 m ;
c. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 meter;
d. de afstanden tot de zijdelingse perceelgrens moeten minimaal 3 meter bedragen;
5.2.3 Bouwregels bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde
gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1,25 meter mag bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter
bedragen.
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Artikel 6 Waarde-archeologie 2 (dubbelbestemming).
6.1 Bestemmingsomschrijving
a. De gronden die op de verbeelding zijn aangewezen als „Waarde-archeologie 2‟ zijn tevens
bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden.
Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende
bestemmingen.
b. Indien strijd ontstaat tussen het bepaalde in de bestemming „Waarde-archeologie 2‟ als
bedoeld in dit artikel en het bepaalde in de overige daar voorkomende bestemmingen,
prevaleert het bepaalde in de bestemming „Waarde-archeologie 2‟.
6.2 Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. Op de in 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd ten behoeve van de instandhouding en bescherming van en onderzoek
naar aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden.
b. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend
worden gebouwd, indien:
1. de aanvrager van de bouwvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet
worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
bouwvergunning voorwaarden te verbinden. Deze voorwaarden zijn:
- de verplichting tot het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
- de verplichting tot het doen van opgravingen, of
- de verplichting de bouw te laten begeleiden door een erkende partij op het terrein van de
archeologische monumentenzorg;
c. Ten behoeve van het bepaalde in 6.2 onder b. winnen burgemeester en wethouders
schriftelijk advies in bij de stadsarcheoloog.
d. Het bepaalde in 6.2 onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op
een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
1. ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen en/of bouwwerken, waarbij de bestaande
oppervlakte van het gebouw en/of bouwwerk, voor zover gelegen op of onder peil, niet
wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;
2. de bouw van een bijgebouw of de uitbreiding van een bestaand hoofdgebouw met een
diepte onder maaiveld van ten hoogste 30 cm.
6.3 Aanlegvergunning
a. Het is verboden op of in de als Waarde – Archeologie 2 bestemde gronden zonder of in
afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:
1. het ophogen van de bodem;
2. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid
en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
3. het aanleggen, verbreden, of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
4. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
5. het aanbrengen van ondergrondse transport- , energie- , telecommunicatie- of andere
leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
6. het uitvoeren van graafwerkzaamheden of grondbewerkingen op een grotere diepte dan
30 cm, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen
van drainage en ontginnen.
b. Het bepaalde in 6.3 onder a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
1. het normale onderhoud betreffen;
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2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan;
3. in het kader van archeologisch vooronderzoek en het doen van opgravingen door een
daartoe erkende partij op het gebied van de archeologische monumentenzorg worden
uitgevoerd.
c. De aanlegvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in 6.3 onder a genoemde
werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en
werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het archeologische materiaal.
d. Voor zover de onder 6.3 onder a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe
of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring
van archeologisch materiaal, kunnen voorwaarden aan het verlenen van een
aanlegvergunning worden verbonden. Deze voorwaarden kunnen zijn:
1. de verplichting tot het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door
een erkende partij op het terrein van de archeologische monumentenzorg.
e. De aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft
overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld.
f. Alvorens over een aanlegvergunning te beslissen, winnen burgemeester en wethouders
schriftelijk advies in bij de stadsarcheoloog.
6.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming Waarde –
Archeologie 2 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van aanvullend en/of
definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 7 Waarde-archeologie 3 (dubbelbestemming).
7.1 Bestemmingsomschrijving
a. De gronden die op de verbeelding zijn aangewezen als „Waarde-archeologie 3‟ zijn tevens
bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden.
Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende
bestemmingen.
b. Indien strijd ontstaat tussen het bepaalde in de bestemming „Waarde-archeologie 3‟ als
bedoeld in dit artikel en het bepaalde in de overige daar voorkomende bestemmingen,
prevaleert het bepaalde in de bestemming „Waarde-archeologie 3‟.
7.2 Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. Op de in 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd ten behoeve van de instandhouding en bescherming van en onderzoek
naar aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden.
b. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend
worden gebouwd, indien:
1. de aanvrager van de bouwvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet
worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
bouwvergunning voorwaarden te verbinden. Deze voorwaarden zijn:
- de verplichting tot het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
- de verplichting tot het doen van opgravingen, of
- de verplichting de bouw te laten begeleiden door een erkende partij op het terrein van de
archeologische monumentenzorg;
c. ten behoeve van het bepaalde in 7.2 onder b. winnen burgemeester en wethouders
schriftelijk advies in bij de stadsarcheoloog
d. het bepaalde in 7.2 onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op
een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
1. ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen en/of bouwwerken , waarbij de bestaande
oppervlakte van het gebouw en/of bouwwerk, voor zover gelegen op of onder peil, niet
wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;
2. de bouw van een bijgebouw of de uitbreiding van een bestaand hoofdgebouw met een
diepte onder maaiveld van ten hoogste 30 cm en een omvang van 100 m², voor zover dit
ook is toegestaan in de daar voorkomende bestemming(en);
3. de bouw van een bijgebouw of de uitbreiding van een bestaand hoofdgebouw met een
omvang van minder dan 100 m², voor zover dit ook is toegestaan in de daar voorkomende
bestemming(en);
7.3 Aanlegvergunning
a. Het is verboden op of in de als Waarde – Archeologie 3 bestemde gronden zonder of in
afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:
1. het ophogen van de bodem;
2. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid
en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
3. het aanleggen, verbreden, of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
4. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
5. het aanbrengen van ondergrondse transport- , energie- , telecommunicatie- of andere
leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
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6. het uitvoeren van graafwerkzaamheden of grondbewerkingen op een grotere diepte dan
30 cm, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen
van drainage en ontginnen.
b. Het bepaalde onder 7.3 onder a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan;
3. in het kader van archeologisch vooronderzoek en het doen van opgravingen door een
daartoe erkende partij op het gebied van de archeologische monumentenzorg worden
uitgevoerd.
c. De aanlegvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in 7.3 onder a genoemde
werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en
werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal.
d. Voor zover de onder 7.3. onder a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe
of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring
van archeologisch materiaal, kunnen voorwaarden aan het verlenen van een
aanlegvergunning worden verbonden. Deze voorwaarden kunnen zijn:
1. de verplichting tot het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door
een erkende partij op het terrein van de archeologische monumentenzorg.
e. De aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft
overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld.
f. Alvorens over een aanlegvergunning te beslissen, winnen burgemeester en wethouders
schriftelijk advies in bij de stadsarcheoloog.
7.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming Waarde –
Archeologie 3 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van aanvullend en/of
definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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HOOFDSTUK 3 Algemene regels
Artikel 8 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9 Algemene gebruiksregels
a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze
of tot een doel, strijdig met de bestemming;
b. Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde onder a., indien strikte
toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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Artikel 10 Algemene ontheffingsregels
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:
a. de bij recht in de planregels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10%
van die maten, afmetingen en percentages indien dit om technische redenen noodzakelijk is;
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een
meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de
(bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 20 m² bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende
gebouw bedraagt.
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Artikel 11 Algemene procedureregels
11.1 Ontheffing/ nadere eisen
Bij toepassing van een ontheffingsbevoegdheid of het stellen van nadere eisen, zoals bedoeld
in deze regels, worden de navolgende procedureregels in acht genomen:
a. het ontwerp-besluit tot ontheffing of het stellen van nadere eisen ligt met bijbehorende
stukken gedurende twee weken ter inzage;
b. burgemeester en wethouders maken de onder a bedoelde terinzagelegging van tevoren in
één of meer dag- , nieuws- , of huis-aan-huisblad, die in de gemeente worden verspreid,
alsmede op de gebruikelijke wijze bekend;
c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en
wethouders schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerp-besluit;
11.2 Wijzigingsbevoegdheid
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de
voorbereiding van dit besluit de procedure als bedoeld in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke
ordening, van toepassing.
11.3 Aanlegvergunning.
Bij het verlenen van een aanlegvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de procedure
als vervat in artikel 3.18 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing.
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Artikel 12 Overige regels
12.1 Parkeren
a. Bij het bouwen op grond van deze planregels dient te allen tijde te worden voldaan aan
hetgeen ten aanzien van de normering inzake parkeren is vastgelegd in de Parkeernota
gemeente Vlaardingen, als besloten in de raadsvergadering van 30 oktober 2008.
b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan ten aanzien van het bepaalde onder a. te
wijzigen indien een wijziging van de Parkeernota gemeente Vlaardingen daartoe aanleiding
geeft.
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HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 13 Overgangsrecht
13.1 Bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van
het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde onder
a. voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal
10%.
c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
13.2 Gebruik
a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdig gebruik, bedoeld onder a. te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.

18

Artikel 14 Slotregel
Deze planregels kunnen worden aangehaald als:
Planregels deel uitmakende van het bestemmingsplan “Da Costastraat 26” van de gemeente
Vlaardingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van gemeente Vlaardingen,
Gehouden op 28 oktober 2010,
De griffier,

De voorzitter,

A.J. van der Steen (wnd)

mr. T.P.J. Bruinsma
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