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HOOFDSTUK I

ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze voorschriften wordt verstaan onder:
1.

aanbouw
een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw of deel van een gebouw dat door zijn
verschijningsvorm een ondergeschikte bouwmassa vormt, zoals erkers, toegangsportalen, (bij)keukens, woon- of slaapgedeelten van een woning, garages en bergingen
van woningen;

2.

aanduiding/nadere aanwijzing
symbool, of combinatie van tekens op de kaart, zoals het principe van een situering en/of
een maatvoering;

3.

ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

4.

bebouwingspercentage
het percentage van het oppervlakte van een bestemmingsvlak dat mag worden bebouwd;

5.

bedrijfs-/dienstwoning
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, welke woning kennelijk slechts is
bestemd voor bewoning door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar
noodzakelijk is, gelet op de bestemming en het feitelijk gebruik van het gebouw of het
terrein;

6.

bestemmingsgrenzen
op de kaart aangegeven lijnen, die de begrenzing vormen van een bestemming;

7.

bestemmingsplan of plan
het bestemmingsplan “Abtswoude” van de gemeente Vlaardingen vervat in de in lid 26
bedoelde kaart en in deze voorschriften;

8.

bestemmingsvlak
een op de kaart met bestemmingsgrenzen aangegeven vlak met een zelfde bestemming;

9.

bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar
behorende, bebouwing is toegelaten;
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10. bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt op
of in de grond;
11. bijgebouw
een vrijstaand gebouw, behorende bij een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw en
geen woonruimte zijnde, zoals garages, hobbyruimten, bergingen en huisdierenverblijven;
12. cultuurhistorische waarde
de aan een bouwwerk of gebied toegekende eigen zijnde waarde in verband met de
herkenbaarheid van de in het verleden ontstane elementen in relatie tot de geschiedkundige ontwikkeling van het gebied, zoals onder meer tot uitdrukking komt in de
kavelindeling, de waterhuishouding, het bodemreliëf, de beplanting en de bebouwing;
architectonische waarde wordt hieronder mede begrepen;
13. dagkampeerterrein
een terrein waarop gelegenheid wordt gegeven tot het plaatsen van kampeermiddelen,
van zonsopgang tot zonsondergang, ten behoeve van recreatief buitenverblijf;
14. detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit;
15. dienstverlening
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, met uitzondering van een seksinrichting, waarbij
met name gedacht wordt aan het verrichten van persoonlijke diensten en diensten, zoals
pedicures, kleermakers en naar de aard daarmee vergelijkbare diensten;
16. erfbebouwing
een aan- en uitbouw, een vrijstaand bijgebouw of een ander bouwwerk;
17. erfgrens
de grens tussen twee percelen;
18. extensieve recreatie
vormen van routegebonden recreatie (wandelen, fietsen, joggen, paardrijden en
dergelijke) die zich over een groot deel van het plangebied kunnen verspreiden.
Hieronder vallen ook activiteiten op het gebied van natuurbeleven;
19. gebouw
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
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20. gebouwtjes van dienste van algemeen nut
gebouwen voor voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie;
21. het uitoefenen van een vrij beroep aan huis
het beroepsmatig verlenen van diensten op juridisch, medisch, therapeutisch, administratief, architectonisch en kunstzinnig gebied, dan wel een daarmee gelijk te stellen
beroep of dienst die door hun beperkte omvang in een gedeelte van de woning en de
daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend;
22. hoofdgebouw
een gebouw, dat op een perceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen als het
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
23. hoofdwatergang
een watergang als omschreven in artikel 81 van de Algemene Keur van het Hoogheemraadschap van Delfland, zoals dit geldt ten tijde van de vaststelling van het
bestemmingsplan;
24. horecabedrijf
een bedrijf dat in zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van voedsel en dranken
en de mogelijkheid deze ter plaatse te nuttigen en/of op het exploiteren van
zaalaccommodatie. In deze voorschriften worden onder horecabedrijf uitsluitend de
volgende specifieke vormen daarvan begrepen:
1. dagzaak: een bedrijf, dat qua openingstijden vergelijkbaar is met een bezoekerscentrum, althans geen latere sluitingstijd dan 21.00 uur heeft, zoals een
dagcafé, lunchroom, koffie- en theehuis en ijssalon;
2. koffie-/theehuis: een bedrijf gericht op het ter plaatse rechtstreeks aan de verbruiker
verstrekken van niet-alcoholische dranken alsmede de verkoop van niet ter plaatse
bereide, kleine etenswaren; het accent ligt op de verkoop van niet-alcoholische
dranken;
3. cafetaria/snackbar: een bedrijf gericht op het verstrekken aan de verbruiker van en
het al dan niet ter plaatse gebruiken van al dan niet ter plaatse bereide, kleine
etenswaren; het accent ligt op de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide, kleine
etenswaren;
25. intensieve recreatie
activiteiten die zijn verbonden aan een vereniging of behoren tot bedrijfsmatige
activiteiten;
26. kaart
de tot het plan behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart no. 355.201.02, bestaande
uit drie kaartbladen (waarvan twee opgenomen in de voorschriften) met negen
detailkaarten waarop de in artikel 11 tot en met 18 bedoelde bestemmingen zijn
aangegeven;
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27. kampeermiddel
a. een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan;
b. enig ander onderkomen en enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelten
daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde;
een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn
bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijf;
28. kantoor- en praktijkruimte
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat uitsluitend of in hoofdzaak (dat wil zeggen voor
tenminste 90% van de vloeroppervlakte) dient voor het verlenen van diensten op
administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te
stellen gebied, dan wel dat dient voor het uitoefenen van een beroep op medisch,
paramedisch of therapeutisch gebied;
29. kap
een uitwendige scheidingsconstructie onder een hoek van meer dan 40° en minder dan
75° met het horizontale vlak;
30. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten die door de beperkte omvang in een
gedeelte van een woning en de daarbijbehorende bebouwing worden uitgeoefend;
31. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen
voorzieningen ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen,
kanoën en natuurobservatie in de vorm van bijvoorbeeld aanlegsteigers,
picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken;
32. landschappelijke waarde
aan een gebied toegekende waarde in verband met de waarneembare verschijningsvorm
van dat gebied;
33. maaiveld
de hoogte van het afgewerkte bouwterrein;
34. natuur
de aan een gebied toe te kennen waarde in verband met de geologische, bodemkundige
en biologische elementen voorkomende of te ontwikkelen in dat gebied;
35. natuur- en/of landschapsdeskundige
een door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van
natuur- en/of landschap;
36. natuurwetenschappelijke waarde
aan een gebied toegekende waarde in geologisch, bodemkundig, biologisch en/of
ornithologisch opzicht;
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37. peil
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de
hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. voor gebouwen, die rechtstreeks aan de dijk grenzen: de hoogte van de dijk ter
plaatse van de aansluiting op het gebouw, op- en afritten worden voor de bepaling
van het peil tot de dijk gerekend;
c. voor bouwwerken, die op of boven water worden gebouwd: de gemiddelde hoogte
van de aangrenzende kruin van de dijk dan wel bovenkant insteek talud;
d. in andere gevallen, de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
38. perceel
gronden die bij elkaar horen, omdat zij aan elkaar grenzen en in het gebruik een eenheid
vormen, doordat zij uitsluitend bij hetzelfde bedrijf, dezelfde woning of instelling behoren;
39. recreatieve voorzieningen
voorzieningen gericht op ontspanning en vrijetijdsbesteding met uitzondering van
seksinrichtingen en horecavoorzieningen;
40. straatmeubilair
bij of op de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals voorwerpen van
beeldende kunst, vitrines, zitbanken, bloemen- of plantenbakken, bouwwerken voor
afval-inzameling, gedenktekens, speeltoestellen, straatverlichting en wegbewijzering,
alsmede telefooncellen of abri's; onder straatmeubilair worden niet begrepen
verkooppunten voor motorbrandstoffen;
41. seksinrichting
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen
van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk
geval verstaan:
een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon;
een seksbioscoop of sekstheater;
een seksautomatenhal;
een seksclub of parenclub,
al dan niet in combinatie met elkaar, dan wel in combinatie met een sekswinkel; een
escortbedrijf wordt niet onder een seksinrichting verstaan;
42. verblijfsmiddelen
voor verblijf geschikte - al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken - voer- en
vaartuigen, arken, woonboten, caravans en andere soortgelijke verblijfsmiddelen, een en
ander voor zover geen bouwwerken en/of kampeermiddelen zijnde;
43. verzorgend ambachtelijk bedrijf
een bedrijf voor de uitvoering van producerende en/of verzorgende ambachten, waar
voor een belangrijk deel in handwerk goederen worden vervaardigd, verwerkt, bewerkt,
geïnstalleerd of hersteld, voornamelijk direct ten behoeve van de uiteindelijke gebruiker
en/of verbruiker;
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44. voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet
worden aangemerkt;
45. woning
een complex van ruimten, ingericht en geschikt voor de huisvesting van een huishouden;
46. zijdelingse perceelsgrens
de grens tussen twee percelen, die voor- en achterzijde van een perceel verbindt.
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Artikel 2
Wijze van meten
Bij de toepassing van deze voorschriften wordt, tenzij in hoofdstuk II anders is bepaald,
als volgt gemeten:
1.

de afstanden
a. afstanden tussen bouwwerken onderling worden daar gemeten waar deze
afstanden het kleinst zijn;
b. afstanden van gebouwen tot perceelsgrenzen worden gemeten haaks op de
perceelsgrens en vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van het
gebouw voor zover dit punt zich meer dan 1 m boven peil bevindt;

2.

de bebouwde oppervlakte
bouwperceel of ander terrein dat wordt gemeten buitenwerks en 1 m boven peil, met dien
verstande, dat de grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen gebouwen en andere
bouwwerken worden opgeteld;

3.

de (bouw)hoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde
tussen de bovenkant van het bouwwerk (bij beweegbare delen te meten in de uiterste
stand) en het peil;

4.

de (bouw)hoogte van een gebouw
tussen de bovenkant van het gebouw en het peil met uitzondering van antennes,
schoorstenen, liftkokers en andere ondergeschikte bouwdelen;

5.

de goot- of boeibordhoogte van een gebouw
vanaf het peil tot de hoogst gelegen horizontale snijlijn van het gevelvlak en het dakvlak;

6.

de inhoud van een gebouw
tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en/of het
hart van de scheidsmuren en de buitenzijde van de daken en dakkapellen;

7.

de oppervlakte van een gebouw
tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart
van de scheidsmuren op 1 m boven peil;

8.

de vloeroppervlakte van een gebouw
de vloeroppervlakte van een gebouw wordt gemeten binnenwerks, tussen (de binnenste
verticale projecties van) de binnenzijde van de gevels c.q. de lijnen door het hart van de
gemeenschappelijke scheidsmuren, waarbij de oppervlakte van alle ruimten bij elkaar
worden opgeteld.
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Artikel 3
Dubbeltelbepaling
Gronden die in aanmerking zijn of moeten worden genomen bij een te verlenen
bouwvergunning mogen niet nog eens bij een nieuwe aanvraag voor het verkrijgen van
een bouwvergunning in aanmerking worden genomen.
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Artikel 4
Overschrijding bestemmingsgrenzen
De bestemmingsgrenzen mogen in afwijking van de kaart en hoofdstuk II uitsluitend
worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan
1,50 m bedraagt en niet lager zijn aangebracht dan:
1. 4,20 m boven een rijweg;
2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van een
rijweg;
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer
dan 1 m bedraagt.
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Artikel 5
Afstand tot waterlopen
1.

2.

De afstand van gebouwen tot waterlopen dient ten minste te bedragen:
a. 4 m tot hoofdwatergangen;
b. 1,50 m tot overige waterlopen.
Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1 sub a
voor een afstand kleiner dan 4 m, gehoord het Hoogheemraadschap van Delfland.
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Artikel 6
Vergunningsvrije bouwwerken
Ongeacht het bepaalde in dit bestemmingsplan zijn vergunningsvrije bouwwerken als
bedoeld in artikel 43 van de Woningwet toegestaan.
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Artikel 7
Algemene vrijstellingsbevoegdheid
1.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van
het plan voor:
a. de bouw van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwtjes ten dienste van het
algemeen nut of van andere naar doelstelling daarmede vergelijkbare instellingen,
zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en wachthuisjes voor verkeersdiensten; de inhoud van gebouwtjes mag niet meer dan 60 m³ en de goothoogte en hoogte niet meer dan 3 m
respectievelijk 4,50 m bedragen;
b. de bouw van voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie en sirenemasten
met een hoogte van ten hoogste 10 m, met dien verstande, dat:
1. de aanbieders in het algemeen dienen uit te gaan van het principe van “Sitesharing”, hetgeen betekent dat zij zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars
opstelpunten c.q. antennemasten;
2. werkende antennes geen gevaar voor de volksgezondheid mogen opleveren;
3. ter voorkoming van onevenredige landschappelijke/ruimtelijke verstoring de
plaatsing van een enkele hoge mast de voorkeur boven meerdere kleine masten
heeft;
4. in het landelijk gebied voor de locatiekeuze, naast de voorwaarde van voldoende
bereikbaarheid/ontsluiting, zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij bestaande elementen in het landschap;
c. voor afwijkingen van voorgeschreven maten (daaronder niet begrepen bebouwingspercentages) met ten hoogste 10%, maar niet meer dan 2 m, voor zover dit
om esthetische of technische redenen en/of redenen van doelmatigheid wenselijk is.

2.

Burgemeester en wethouders verlenen geen medewerking aan vrijstellingverlening als
bedoeld in lid 1, indien daardoor onevenredig afbreuk wordt of kan worden gedaan aan
de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende
gronden en bouwwerken.
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Artikel 8
Algemene wijzigingsbevoegdheid
1.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het plan te wijzigen, indien de wijziging
betrekking heeft op:
a. overschrijding van de op de kaart aangegeven bestemmingsgrenzen, voor zover
zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of
bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke
toestand van het terrein; de overschrijding van deze grenzen mag niet meer dan 3
m bedragen;
b. de bouw van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwtjes ten dienste van het
algemeen nut, voor zover deze op grond van artikel 7 lid 1 onder a niet kunnen
worden gebouwd: de inhoud van deze gebouwtjes mag ten hoogste 100 m3 en de
hoogte ten hoogste 4,50 m bedragen;
c. de bouw van voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie en sirenemasten
met een hoogte van ten hoogste 15 m, voor zover deze op grond van artikel 7 lid 1
onder b niet kunnen worden gebouwd, met dien verstande, dat:
1. de aanbieders in het algemeen dienen uit te gaan van het principe van “Sitesharing”, hetgeen betekent dat zij zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars
opstelpunten c.q. antennemasten;
2. werkende antennes geen gevaar voor de volksgezondheid mogen opleveren;
3. ter voorkoming van onevenredige landschappelijke/ruimtelijke verstoring de
plaatsing van een enkele hoge mast de voorkeur boven meerdere kleine
masten heeft;
4. in het landelijk gebied voor de locatiekeuze, naast de voorwaarde van voldoende bereikbaarheid/ontsluiting, zoveel mogelijk moet worden aangesloten
bij bestaande elementen in het landschap.

2.

Burgemeester en wethouders verlenen geen medewerking aan een wijziging van het
plan als bedoeld in lid 1, indien daardoor onevenredig afbreuk wordt of kan worden
gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 9
Algemeen procedurevoorschrift
De in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure is van
toepassing op de voorbereiding van:
a. een vrijstelling als bedoeld in artikel 7 van deze voorschriften en overige vrijstellingen in deze voorschriften, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 15 lid
1 onder a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
b. een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 8, 11 en 18 van deze voorschriften
waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening;
c. het stellen van nadere eisen, indien deze mogelijkheid is aangegeven in deze
voorschriften, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 15 lid 1 onder b van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening.
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Artikel 10
Beschrijving in hoofdlijnen
1.

Algemeen
In dit artikel wordt in hoofdlijnen beschreven op welke wijze met het onderhavige
bestemmingsplan de doeleinden worden nagestreefd die zijn toegekend aan de gronden
binnen het plangebied. Deze hoofdlijnen dienen als referentiekader bij de toepassing van
vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden, het stellen van nadere eisen en het verlenen
van een aanlegvergunning als bedoeld in deze voorschriften.

2.

Doelstellingen
Het beleid in hoofdlijnen is erop gericht binnen het plangebied een juridisch-planologisch
kader te scheppen voor:
a. de ontwikkeling van recreatiegebieden in de nabijheid van de stad en van
natuurgebieden in aansluiting op de groenstructuur in de stad;
b. het in beperkte mate toelaten van passende nieuwe functies in voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen binnen de woonbestemming als bedoeld in artikel 12,
zoals een kantoor- en praktijkruimte ten behoeve van het uitoefenen van een vrij
beroep aan huis;
c. in samenhang daarmee het behoud van de ruimtelijke, landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het veenweidegebied;
d. de uitvoering van sectorale wetgeving van nationaal, regionaal en lokaal belang op
een wijze passend bij de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van
het plangebied.

3.

Wijze waarop de doelstellingen worden nagestreefd
De in lid 2 genoemde doelstellingen worden op de volgende wijze nagestreefd door:
a. in het bestemmingsplan ruimte te bieden voor de uitvoering van het deelplan
“Abtswoude” van het Reconstructieplan ex artikel 40 van de Reconstructiewet
Midden-Delfland. Ten aanzien van de ruimtelijke inrichting en de uitvoering van
werken en werkzaamheden is de bij het deelplan behorende kaart “Plan van
voorzieningen voor het deelplan Abtswoude” richtinggevend;
b. het in beperkte mate toelaten van passende nieuwe functies in voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen als bedoeld in lid 2 sub b is slechts toegestaan voor
niet-agrarische functies, die qua aard, schaal en binding passen in de omgeving (de
functie moet zich onder andere verdragen met de agrarische exploitatie van de
aanliggende gronden ook buiten de gemeentegrenzen) en geen afbreuk doen aan
de doelstellingen van het Reconstructieplan voor het deelgebied “Abtswoude”
(verbetering productie-omstandigheden veehouderij, bescherming en ontwikkeling
van natuur en landschap en ontwikkeling van openluchtrecreatievoorzieningen) en
het veilig en doelmatig functioneren van de verkeersvoorzieningen. Deze bepaling is
ook van toepassing op het uitoefenen van een andere beroeps- of kleinschalige
bedrijfsmatige activiteit dan het uitoefenen van een vrij beroep. Een uitbreiding van
de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing is niet toegestaan;
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c.

d.

e.

ontwikkeling van landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden in het
plangebied door:
1. het aanleggen van moeras- en groenelementen en van landschappelijkecologische zones in de Holiërhoekse Polder;
2. het verbeteren van de natte ecologische verbindingszones langs de waterlopen
en droge zones langs wegen en langzaamverkeersroutes, ongeveer zoals
aangegeven op kaartblad 2, opgenomen in dit voorschrift. Middelen daartoe zijn
verbetering van de waterkwaliteit, aanleg van natuurvriendelijke oevers en het
laten ontstaan van ruigten en een natuurvriendelijk beheer;
1. de cultuurhistorische waarde van de boerderij op het perceel Trekkade 24 te
behouden, bepaald door de hoofdafmetingen en geleding van de bouwmassa
en door de richting van de nok; deze bepaling is ook van toepassing bij gehele
of gedeeltelijke sloop en herbouw van het gebouw;
2. de gebouwen in het open landschap in te passen door:
a. de hoofdrichting van de gebouwen haaks op en evenwijdig aan de richting
van de kavelsloten te plaatsen en de lengterichting zoveel mogelijk evenwijdig aan de hoofdrichting van de kavelsloten te doen zijn;
b. de bebouwing zoveel mogelijk te concentreren;
3. de vrijstaande bijgebouwen zo dicht mogelijk te concentreren rond het hoofdgebouw;
binnen de bestemming “Recreatieve doeleinden -R-“ ruimte te bieden voor het realiseren van dagrecreatieve voorzieningen, waarbij het gebied:
1. ongeveer overeenkomstig de op kaartblad 3 aangegeven aanduiding “Extensieve recreatie” in hoofdzaak zal zijn ingericht voor extensieve recreatie,
waarbij onder meer gedacht wordt aan vissen, wandelen, fietsen, paardrijden,
joggen en de meer passieve vorm van beleven van natuur en landschap;
2. ongeveer overeenkomstig de op kaartblad 3 aangegeven aanduiding “Water,
biezenveld, multifunctioneel bos/natuurbos” in hoofdzaak zal zijn ingericht voor
water en natuurontwikkeling;
3. voor ten minste 8,5% van de oppervlakte zal worden ingericht met water, mede
in het belang van de waterberging.
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HOOFDSTUK II

BESTEMMINGSBEPALINGEN

Artikel 11
Recreatieve doeleinden -R-

1.

2.

3.

Doeleindenomschrijving
De gronden op de kaart aangewezen voor “Recreatieve doeleinden -R-“ zijn bestemd
voor extensieve recreatieve voorzieningen, met dien verstande, dat:
a.
de gronden binnen een afstand van ten hoogste 50 m uit de op de kaart aangegeven nadere aanwijzing “Gebouwen voor onderhoud en beheer/bezoekerscentrum” tevens bestemd zijn voor gebouwen voor onderhoud en beheer en/of
een bezoekerscentrum - met daarbij behorende bedrijfs- of dienstwoning en aan
de hoofdfunctie ondergeschikte, verzorgende ambachtelijke bedrijven, horeca en
detailhandel - ten behoeve van het omliggende recreatiegebied;
b.
de gronden op de kaart aangewezen met de aanduiding “Langzaamverkeersverbinding” binnen een afstand van 25 m ter weerszijde van die aanduiding in
ieder geval zijn bestemd voor een langzaamverkeersroute.
Toelaatbaarheid
Op deze gronden zijn in verband met de in lid 1 genoemde bestemming toelaatbaar:
gebouwen, waaronder één bedrijfs-/dienstwoning, en bouwwerken geen
gebouwen zijnde;
dagrecreatieve voorzieningen, zoals speel- en ligweiden, trapvelden, dagkampeerterreinen en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;
beplantingen, waterlopen en waterberging ten behoeve van de waterhuishouding;
ontsluitingswegen, wandel-, fiets- en ruiterpaden;
parkeerterreinen.
Bouwvoorschriften
Voor het bouwen gelden de aanduidingen en nadere aanwijzingen op de kaart en de
volgende bepalingen:
a.
de in lid 2 genoemde bedrijfs-/dienstwoning dient op een afstand van ten hoogste
50 m uit de op de kaart aangegeven nadere aanwijzing “Gebouwen voor
onderhoud en beheer/bezoekerscentrum” te worden gesitueerd;
b.
1.
de gezamenlijke grondoppervlakte van de in lid 1 onder a genoemde
gebouwen voor onderhoud en beheer en/of een bezoekerscentrum mag niet
meer bedragen dan 400 m²;
2.
naast de onder b.1. genoemde bouwwerken mag nog één cluster met
gebouwen ten dienste van onderhoud en beheer en ten dienste van dagrecreatieve voorzieningen worden gebouwd, waarbij de gezamenlijke
grondoppervlakte niet meer dan in totaal 50 m² mag bedragen;
3.
de inhoud van de bedrijfs-/dienstwoning mag inclusief aanbouwen en
bijgebouwen niet meer bedragen dan 600 m³;
c.
bij de bedrijfs-/dienstwoning mogen aanbouwen en bijgebouwen worden gebouwd
met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 50 m²;
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d.
e.

f.
g
h.

i.

de aanbouwen en bijgebouwen dienen gebouwd te worden achter de voorgevel (of
het verlengde daarvan) van de woning;
de goothoogte van gebouwen mag ten hoogste bedragen:
- van hoofdgebouwen, waaronder gebouwen voor onderhoud en beheer en een
bezoekerscentrum: 6 m;
- van aanbouwen en bijgebouwen: 3 m;
de bouwhoogte van de hoofdgebouwen, waaronder gebouwen voor onderhoud en
beheer en een bezoekerscentrum, mag ten hoogste 9 m bedragen;
de gebouwen zullen worden afgedekt met een kap;
de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste mag
bedragen:
van erfafscheidingen: 2 m;
van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 10 m;
met betrekking tot de erfafscheiding gelden de volgende afstandsmaten:
1. van gebouwen waarvan de goothoogte 3 m of minder bedraagt tot de erfafscheiding: 5 m;
2. van gebouwen waarvan de goothoogte meer dan 3 m bedraagt tot de
erfafscheiding: 2 x de goothoogte;
3. tussen bouwwerken, geen gebouwen zijnde en de erfafscheiding: 2 m.

Vrijstellingsbevoegdheid

4.

5.

Afstanden ten opzichte van erfafscheidingen
Burgemeester en wethouders kunnen, indien zulks voor een doelmatige inrichting/
bedrijfsvoering noodzakelijk is, vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 3 sub i:
a.
voor het verminderen van de afstand tot 2 m tussen gebouwen en de erfafscheiding;
b.
voor het verminderen van de afstand tot 1 m tussen bouwwerken, geen gebouwen
zijnde en de erfafscheiding.
Kleinschalig kamperen
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1, 2 en
3 voor het gebruik van de gronden voor kleinschalig kamperen overeenkomstig artikel 8
lid 2 onder a en lid 3 van de Wet op de Openluchtrecreatie met niet meer dan 15
kampeermiddelen per bouwperceel, onder de voorwaarde, dat:
1.
ten dienste van het kleinschalig kamperen uitsluitend gebouwen, zoals sanitaire
ruimten, en andere bouwwerken mogen worden gerealiseerd tot een gezamenlijke
oppervlakte van gebouwen van 50 m², een goothoogte van 3 m en een hoogte van
5 m;
2.
geen afbreuk wordt gedaan aan een veilig en doelmatig functioneren van de
verkeersvoorzieningen;
3.
de parkeervoorzieningen vanuit landschappelijk oogpunt goed zijn ingepast;
4.
geen hinder of overlast voor het verblijf van mensen te vrezen is, die niet op
doelmatige wijze kan worden voorkomen;
5.
burgemeester en wethouders over de voorgenomen vrijstelling advies vragen van
de landschapsdeskundige.
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6.

Nadere eisen
Onverlet de bepalingen in dit artikel kunnen burgemeester en wethouders nadere eisen
stellen met betrekking tot de situering van bebouwing:
met het oog op de ontsluiting van het betreffende perceel, van aangrenzende
percelen en van percelen gelegen aan dezelfde slag of weg waaraan het
betreffende perceel grenst;
met betrekking tot de waterhuishouding;
in verband met de verkeersveiligheid, voor zover het betreft de situering van
gebouwen ten opzichte van kruispunten en wegen in verband met het uitzicht op
de kruispunten, met dien verstande, dat geëist kan worden dat een gebouw
gesitueerd wordt achter de verbindende lijn tussen twee punten, elk gelegen op de
as van een der kruisende wegen waaraan het gebouw is gelegen en op 25 m uit
het kruispunt van de assen;
de landschappelijke inpassing;
het uitwendig karakter bepaald door onderlinge maatverhoudingen, dakvorm en
nokrichting;
met dien verstande, dat de bedoelde nadere eisen uitsluitend mogen worden gesteld om
bouwplannen en inrichting in overeenstemming te doen zijn met de beschrijving in
hoofdlijnen.
Wijzigingsbevoegdheid

7.

Uitbreiden voorzieningen ten dienste van intensieve recreatie
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de in lid 1 bedoelde
gronden te wijzigen voor het uitbreiden van voorzieningen ten dienste van de intensieve
recreatie met attractiegebonden activiteiten, mede als financiële dragers voor het gebied,
in de vorm van een boten- en fietsenverhuur met ondergeschikte horeca, met inachtneming van de volgende bepalingen:
1.
de oppervlakte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan in totaal 800 m²,
waarbij het beleid is gericht op clustering van de bebouwing; voor het overige zijn
de bouwbepalingen van lid 3 van overeenkomstige toepassing;
2.
géén bedrijfs- of dienstwoning toelaatbaar is;
3.
geen hinder of overlast voor het verblijf van mensen, noch aantasting van de
kwaliteit van het natuurlijke milieu of het landschap te vrezen is, die niet op
doelmatige wijze kan worden voorkomen;
4.
geen afbreuk wordt gedaan aan een veilig en doelmatig functioneren van de
verkeersvoorzieningen;
5.
de planwijzigingen dienen in overeenstemming te zijn met de beleidsdoelstellingen
als bedoeld in de beschrijving in hoofdlijnen;
6.
van de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het oprichten van bouwwerken zal
eerst gebruik worden gemaakt nadat een schriftelijke verklaring is overlegd waaruit
blijkt dat de bodemkwaliteit ter plaatse hiervoor geschikt is;
7.
over de voorgenomen wijziging als bedoeld in dit lid vragen burgemeester en
wethouders advies aan de landschapsdeskundige;
8.
toepassing zal worden gegeven aan het bepaalde in artikel 16 inzake toetsingsVoorschriften
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afstanden.

8.

Samenvallende bestemmingen
Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de bestemmingen “Leidingenstrook -Mn(l)-”, “Primair waterkering” en/of “Terreinen van oudheidkundige betekenis” is
het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van het bepaalde in
de artikelen 16, 17 en 18.
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Artikel 12
Woondoeleinden -W-

1.

2.

3.

4.

Doeleindenomschrijving
De gronden op de kaart aangewezen voor “Woondoeleinden -W-” zijn bestemd voor:
a. het wonen;
b. het uitoefenen van een vrij beroep aan huis.
De boerderij Trekkade 24 is tevens bestemd voor het behoud en herstel van de aan dat
gebouw eigen zijnde karakteristiek. De gronden van het perceel Trekkade 24 zijn
daarnaast tevens bestemd voor een caravanstalling met een gezamenlijke
bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste 550 m².
Toelaatbaarheid
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:
a.
hoofdgebouwen;
b.
aanbouwen en bijgebouwen;
c.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen een hooiberg op het
perceel Woudweg 1, Woudweg 4, Woudweg 8, Trekkade 24, Holyweg 16 en
Holyweg 18;
d.
parkeerterreinen;
e.
beplantingen, waterlopen en waterberging ten behoeve van waterbeheersing.
Voor het bouwen gelden de aanduidingen en nadere aanwijzingen op de kaart en de
volgende bepalingen:
a.
het aantal woningen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan het geduide
aantal ● op de kaart, met dien verstande, dat:
1. ten hoogste één woning extra binnen de bestaande meest zuidelijk gelegen
schuur/paardenstal bij de boerderij op het perceel Woudweg 1 mag worden
gebouwd, mits in samenhang daarmee een zodanige reductie van
erfbebouwing plaatsvindt, dat deze daarna in totaliteit niet meer bedraagt dan
1.500 m² inclusief het hoofdgebouw;
2. ten hoogste één woning extra mag worden gebouwd op het perceel Trekkade
24 bij sloop van de bedrijfspanden, die op de kaart zijn aangegeven met de
nadere aanwijzing “Te slopen bebouwing”, een en ander binnen de regels van
de nota “Ruimte voor Ruimte in Zuid-Holland”;
b.
de inhoud van de woning mag inclusief aanbouwen en bijgebouwen niet meer
bedragen dan 650 m³, met dien verstande dat, voor zover de inhoud van de
woningen inclusief aanbouwen en bijgebouwen ten tijde van het in ontwerp ter
visie leggen van het plan reeds meer dan 650 m³ bedraagt, die niet mag worden
vergroot;
c.
indien de woningen niet aaneen worden gebouwd dient de onderlinge afstand ten
minste 4 m te bedragen;
d.
indien de woning niet in de erfafscheiding gebouwd wordt, dient de afstand tot de
erfafscheiding ten minste 2 m te bedragen;
e.
ten hoogste 50% van de gronden die niet tot het hoofdgebouw behoren mag
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f.
g.

h.
i.

j.

worden bebouwd met bijgebouwen en zulks tot een gezamenlijke oppervlakte van
50 m²;
de bijgebouwen dienen gebouwd te worden achter de voorgevel (of het verlengde
daarvan) van de woning;
de goothoogte van gebouwen mag ten hoogste bedragen:
- van hoofdgebouwen: 6 m;
- van aanbouwen en bijgebouwen: 3 m;
de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag ten hoogste 9 m bedragen;
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:
- van erfafscheidingen geplaatst vóór de onder f. bedoelde gevel: 1 m;
- van de overige erfafscheidingen: 2 m;
- van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m;
- van de bestaande (en te verplaatsen) hooiberg op het perceel Woudweg 1 en
de bestaande hooibergen op de percelen Woudweg 4, Woudweg 8, Trekkade
24, Holyweg 16 en Holyweg 18: de bestaande hoogte;
indien hoogte, afstanden en andere maten van aan- en bijgebouwen op het tijdstip
van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer dan wel minder
bedragen dan ingevolge deze voorschriften is voorgeschreven, mogen de
bestaande maten c.q. afmetingen als maximaal respectievelijk minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

Vrijstellingsbevoegdheid

5.

6.

Uitbreiding aantal woningen bij sloop deel van de bebouwing
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid
4 onder a voor het uitbreiden van het aantal woningen binnen het hoofdgebouw met een
inhoud, inclusief aan- en bijgebouwen, ten tijde van het in ontwerp ter visie leggen van
het plan van meer dan 650 m³, mits de omvang van het meerdere met ten minste 50%
wordt teruggebracht door sloop van de bebouwing en de totale inhoud van de bebouwing
niet meer bedraagt dan 750 m³, tenzij daardoor de eventueel aanwezige
cultuurhistorische waarden worden geschaad; deze bepaling is niet van toepassing op
het perceel Woudweg 1.
Uitbreiding aantal woningen Trekkade 24
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid
4 onder a.2. voor het uitbreiden van het aantal woningen op het perceel Trekkade 24,
waarbij ten hoogste één woning binnen het hoofdgebouw (boerderij) mag worden
gebouwd bij herbouw of restauratie van de boerderij. Bij herbouw dienen de bestaande
maten en verhoudingen (oppervlakte, bouwhoogte, inhoud) te worden aangehouden,
waarbij gestreefd wordt naar herbouw in dezelfde stijl. Een en ander onder de
voorwaarde dat in geval van sloop en herbouw van het hoofdgebouw de bedrijfspanden,
die op de kaart zijn aangegeven met de nadere aanwijzing “Te slopen bebouwing”, zullen
worden gesloopt.
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7.

8.

9.

Uitbreiding erfbebouwing
a.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in lid 4 onder e van de gezamenlijke oppervlaktemaat van 50 m² tot een
maximum van 75 m² uitsluitend:
voor zover er tegen de uitbreiding van de bebouwing uit landschappelijk en
natuurwetenschappelijk oogpunt geen bezwaren bestaan;
de cultuurhistorische waarden niet worden geschaad;
voldaan blijft worden aan het bepaalde in lid 4 onder b;
b.
Indien meer dan 75 m² aan erfbebouwing aanwezig is, zijn burgemeester en
wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen tot een totale oppervlakte aan
erfbebouwing van maximaal 150 m², één en ander met in achtneming van onder a
genoemde voorwaarden en uitsluitend indien de oppervlakte van de aanwezige
erfbebouwing die meer is dan 75 m² met minimaal de helft wordt teruggebracht.
Gebruik voormalige agrarische gebouwen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor het gebruik van
voormalige agrarische gebouwen ten behoeve van:
nevenberoepsmatige/hobbymatige activiteiten met een agrarisch karakter gericht
op de veehouderij;
verzorgende ambachtelijke bedrijven en niet-milieuvergunningplichtige bedrijfsactiviteiten;
kantoor- en praktijkruimte.
Uitoefening van een ander beroep aan huis
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor de uitoefening van
een andere beroepsmatige- of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, mits het beroeps- of
bedrijfsmatige uitoefening aan huis betreft die zich in zijn effecten op de omgeving niet
onderscheidt van wat bij een vrij beroep gebruikelijk is.

Nadere eisen
10. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de situering
en het uitwendige karakter van bouwwerken bepaald door onderlinge maatverhoudingen,
dakvorm en nokrichting, met dien verstande, dat bedoelde nadere eisen uitsluitend
mogen worden gesteld om bouwplannen in overeenstemming te doen zijn met de
beschrijving in hoofdlijnen van artikel 10 lid 3 onder d.
Samenvallende bestemmingen
11. Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de bestemming “Primair
waterkering” en/of “Terreinen van oudheidkundige betekenis” is het in dit artikel bepaalde
slechts van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 respectievelijk
artikel 18.
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Artikel 13
Wegverkeer -Vw-

1.

2.

3.

Doeleindenomschrijving
De gronden op de kaart aangewezen voor “Wegverkeer -Vw-“ zijn bestemd voor:
a.
wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden;
b.
bermstroken, taluds, waterlopen en beplantingen;
c.
duikers, bruggen en viaducten en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten
dienste van de in dit lid genoemde voorzieningen.
Bouwvoorschriften
Met uitzondering van verlichtingsmasten en verkeersgeleiders mag de hoogte van straatmeubilair niet meer dan 3 m bedragen.
Samenvallende bestemmingen
Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de bestemming “Leidingenstrook -Mn(l)-” en/of “Primair waterkering” is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 respectievelijk artikel 17.
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Artikel 14
Tuin -T-

1.

Doeleindenomschrijving
De gronden op de kaart aangewezen voor “Tuin -T-“ zijn bestemd voor tuinen bij de
hoofdgebouwen op hetzelfde perceel.

2.

Toelaatbaarheid
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste
van de bestemming worden gebouwd.

3.

4.

Bouwvoorschriften
De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:
van erfafscheidingen geplaatst vóór de evenwijdig of nagenoeg evenwijdig aan de
weg geplaatste gevel: 1 m;
van de overige erfafscheidingen: 2 m;
van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m.
Samenvallende bestemmingen
Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de bestemming “Primair
waterkering” en/of “Terreinen van oudheidkundige betekenis” is het in dit artikel bepaalde
slechts van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 respectievelijk
artikel 18.

Voorschriften
Bestemmingsplan “Abtswoude”
22 december 2005

28

Artikel 15
Water

1.

2.

3.

4.

5.

Doeleindenomschrijving
De gronden op de kaart aangewezen voor “Water” zijn bestemd voor waterlopen ten
behoeve van de wateraanvoer, waterafvoer en waterberging alsmede voor verkeer te
water.
De gronden als bedoeld in lid 1 zijn tevens bestemd voor kruisend auto- en langzaam
verkeer, met dien verstande, dat de gronden op de kaart aangewezen met de aanduiding
“Langzaamverkeersverbinding” binnen een afstand van 25 m ter weerszijde van die
aanduiding in ieder geval zijn bestemd voor een langzaamverkeersroute.
Bouwvoorschriften
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd voor zover deze voor de waterbeheersing en de
verbinding van oevers nodig zijn.
Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid
3 voor de bouw van steigers ten behoeve van de pleziervaart.
Samenvallende bestemmingen
Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de bestemming “Leidingenstrook” en/of “Terreinen van oudheidkundige betekenis” is het in dit artikel bepaalde
slechts van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 respectievelijk
artikel 18.
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Artikel 16
Leidingenstrook -Mn(l)-

1.

2.

Doeleindenomschrijving
De gronden op de kaart aangewezen voor “Leidingenstrook -Mn(l)-” zijn mede bestemd
voor:
binnen de gronden met de aanduiding “Gasleiding (ondergronds)”: een ondergrondse aardgastransportleiding met een diameter en druk als op de kaart
aangegeven;
binnen de gronden met de aanduiding “Brandstofleiding (ondergronds)”: een
ondergrondse brandstoftransportleiding met een diameter en druk als op de kaart is
aangegeven.
Toetsingsafstanden
Langs de in lid 1 aangegeven leidingen bevinden zich toetsingsafstanden welke van
belang zijn bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die voorzien in regelmatig verblijf van
personen. De toetsingsafstanden zijn de volgende:

- gasleiding
- brandstofleiding

Diameter
30”
12”

Toetsingsafstand
95 m
35 m

Realisering van die functies binnen de toetsingsafstand is slechts toegestaan na
ingewonnen advies van de leidingbeheerder(s) en indien technische, planologische en/of
economische overwegingen hiertoe noodzaken.

3.

4.

Bouwvoorschriften
Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde doeleinden uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, zulks tot een hoogte van 3 m,
alsmede transformatorgebouwtjes en gasdrukregel- en meetstations met een inhoud van
niet meer dan 25 m³.
Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3
voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de in lid 7 genoemde samenvallende
(secundaire) bestemmingen, waarbij het bepaalde in de bebouwingsbepalingen van de
onderscheiden bestemmingen van overeenkomstige toepassing is, met dien verstande, dat:
a.
deze bouwwerken slechts mogen worden opgericht voor zover de leidingbelangen
zulks gedogen;
b.
de veiligheidsbelangen zich daartegen niet verzetten.
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Verboden werken en werkzaamheden

5.

6.

7.

8.

9.

Aanlegvergunning werken en werkzaamheden
Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning ex artikel 14 WRO) de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het plaatsen van onroerende objecten, geen gebouwen zijnde;
b. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
c. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen,
egaliseren, afgraven of ophogen;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een andere wijze indrijven van
voorwerpen;
f.
diepploegen;
g. het aanleggen van kabels en leidingen en de daarmee verband houdende
constructies;
h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds
bestaande watergangen.
De aanleg of uitvoering van de in lid 5 genoemde werken en werkzaamheden is
uitsluitend toelaatbaar, indien en voor zover:
a. de leidingbelangen zulks gedogen;
b. de veiligheidsbelangen zich daartegen niet verzetten.
Samenvallende bestemmingen
Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de bestemming “Primair
waterkering” en/of “Terreinen van oudheidkundige betekenis” is het in dit artikel bepaalde
slechts van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 respectievelijk
artikel 18.
Voorrangsregeling
Voor zover de in lid 7 genoemde bestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen
gelden:
a.
in de eerste plaats de bepalingen van artikel 17 (Primair waterkering);
b.
in de tweede plaats de bepalingen van artikel 18 (Terreinen van oudheidkundige
betekenis);
c.
in de derde plaats de bepalingen van artikel 16 (Leidingenstrook).
Adviesprocedure vrijstelling en aanlegvergunning
Alvorens omtrent het verlenen van een vrijstelling of aanlegvergunning te beslissen,
winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de betrokken leidingbeheerder(s).
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Artikel 17
Primair waterkering
Doeleindenomschrijving
1. De gronden op de kaart aangewezen voor “Primair Waterkering” zijn primair bestemd
voor waterkering en waterstaatsdoeleinden (beschermingszone bij de waterkering).
Bouwvoorschriften
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde doeleinden uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, zulks tot een hoogte van 4 m.
Vrijstellingsbevoegdheid
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2
voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de in lid 5 genoemde samenvallende
bestemmingen, waarbij het bepaalde in bebouwingsbepalingen van de onderscheiden
bestemmingen van overeenkomstige toepassing is, met dien verstande, dat deze
bouwwerken slechts mogen worden opgericht voor zover de waterkeringsbelangen zich
daar niet tegen verzetten.
Adviesprocedure vrijstellingverlening
4. Alvorens omtrent het verlenen van vrijstelling ten dienste van de in lid 5 genoemde
samenvallende bestemmingen te beslissen, winnen burgemeester en wethouders
schriftelijk advies in bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

5.

6.

Samenvallende bestemmingen
Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de bestemming “Leidingenstrook” en/of “Terreinen van oudheidkundige betekenis” is het in dit artikel bepaalde
slechts van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 respectievelijk
artikel 18.
Voorrangsregeling
Voor zover de in lid 5 genoemde bestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen
gelden:
a.
in de eerste plaats de bepalingen van artikel 17 (Primair waterkering);
b.
in de tweede plaats de bepalingen van artikel 18 (Terreinen van oudheidkundige
betekenis);
c.
in de derde plaats de bepalingen van artikel 16 (Leidingenstrook).

Voorschriften
Bestemmingsplan “Abtswoude”
22 december 2005

32

Artikel 18
Terreinen van oudheidkundige betekenis

1.

2.

Doeleindenomschrijving
De gronden op de kaart aangewezen voor “Terreinen van oudheidkundige betekenis” zijn
tevens bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische
waarde.
Bouwvoorschriften
Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen ten dienste van de bovengenoemde bestemming
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

3.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2
voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de in lid 9 genoemde samenvallende
bestemmingen, waarbij het bepaalde in de bebouwingsbepalingen van de onderscheiden
bestemmingen van overeenkomstige toepassing is, met dien verstande, dat deze
bouwwerken slechts mogen worden opgericht, indien daardoor dan wel door de daarvan
direct of indirect te verwachten gevolgen de aanwezige oudheidkundige sporen niet dan wel
in geringe mate worden aangetast of de mogelijkheid bestaat tot het doen van voorafgaand
wetenschappelijk onderzoek of het doen van oudheidkundige waarnemingen. Aan de
vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden als in de Monumentenwet genoemd.

4.

In het belang van de bescherming van de oudheidkundige betekenis van de gronden dient
de aanvrager van een vrijstelling ten behoeve van het realiseren van bouwwerken ten
dienste van de samenvallende bestemmingen een rapport te overleggen waarin de
oudheidkundige waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord,
naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
Verboden werken en werkzaamheden

5.

Aanlegvergunning werken en werkzaamheden
Het is verboden op of in de gronden op de kaart aangeduid als “Terreinen van
oudheidkundige betekenis” de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning (aanlegvergunning ex artikel 14 WRO) van burgemeester en
wethouders:
het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;
het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,30 m, waaronder diepploegen;
het aanleggen van boomgaarden;
het bebossen van gronden;
het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
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-

6.

7.

8.

9.

10.

het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur;
het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten.

De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 5 zijn slechts toelaatbaar, indien
daardoor dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de
aanwezige oudheidkundige sporen niet danwel in geringe mate worden aangetast of de
mogelijkheid bestaat tot het doen van voorafgaand wetenschappelijk onderzoek of het
doen van oudheidkundige waarnemingen. Aan de vergunning kunnen voorwaarden
worden verbonden als in de Monumentenwet genoemd.
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan in die zin te wijzigen dat:
a.
gronden worden bestemd tot “Terreinen van oudheidkundige betekenis”, indien uit
nader onderzoek is gebleken dat deze gronden over cultuurhistorische waarden
beschikken; in de op te nemen bestemming zal een aanlegvergunningenstelsel
worden opgenomen om de aanwezige waarden te beschermen voor zover de
Monumentenwet c.q. de Gemeentelijke Monumentenverordening niet van
toepassing zijn;
b.
de bestemming “Terreinen van oudheidkundige betekenis” geheel of gedeeltelijk
wordt geschrapt, indien:
op nationaal niveau de bescherming wettelijk is geregeld (dit omdat de
(hogere) wettelijke regeling dan voorgaat boven het bestemmingsplan);
uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische
waarden aanwezig zijn.
Adviesprocedure vrijstelling, wijziging en aanlegvergunning
Alvorens over een aanlegvergunning te beslissen winnen burgemeester en wethouders
schriftelijk advies in bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek dan wel
de gemeentelijke archeoloog.
Samenvallende bestemmingen
Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de bestemming “Leidingenstrook” en/of “Primair Waterkering” is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing
met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 respectievelijk artikel 17.
Voorrangsregeling
Voor zover de in lid 9 genoemde bestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen
gelden:
a.
in de eerste plaats de bepalingen van artikel 17 (Primair waterkering);
b.
in de tweede plaats de bepalingen van artikel 18 (Terreinen van oudheidkundige
betekenis);
c.
in de derde plaats de bepalingen van artikel 16 (Leidingenstrook).
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HOOFDSTUK III
BEPALINGEN

AANVULLENDE

Artikel 19
Gebruik van gronden en bouwwerken

1.

2.

3.

4.

5.

Verboden gebruik
Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken, te doen of te laten gebruiken, of
in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven
bestemming, de doeleindenomschrijving en de overige voorschriften.
Onbebouwde gronden
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken,
te doen of te laten gebruiken, of in gebruik te geven:
a. als opslagplaats voor bagger en grondspecie;
b. als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en
machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin,
grind of brandstoffen;
c. als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen, met
uitzondering van een dagcamping.
Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan:
a. vormen van gebruik als bedoeld in lid 2, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor
de grond ingevolge de bestemming, de doeleindenomschrijving en/of de overige
voorschriften mag worden gebruikt;
b. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal
onderhoud, dan wel ter verwezenlijking van de bestemming;
c. het uitoefenen van horeca en detailhandel voor zover dit een normaal en
ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening, zoals
ingevolge de voorschriften is toegestaan;
d. de stalling van ten hoogste één toercaravan en/of boot op de bij een woning
behorende grond.
Bouwwerken
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
a. bouwwerken te gebruiken, te doen of te laten gebruiken, of in gebruik te geven als
seksinrichting;
b. bouwwerken te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden;
c. bouwwerken welke zijn opgericht na een door burgemeester en wethouders
verleende vrijstelling of wijziging te gebruiken, te doen of te laten gebruiken, of in
gebruik te geven voor andere doeleinden dan waarvoor de vrijstelling of wijziging is
verleend.
Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het uitoefenen van horeca en detailhandel voor
zover dit een normaal en aan de hoofdfuncties ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van
de totale bedrijfsuitoefening, zoals ingevolge de voorschriften is toegestaan.
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6.

Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte
toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet
door dringende redenen worden gerechtvaardigd.
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Artikel 20
Gebruik in strijd met het plan
1.

Het gebruik van gronden en bouwwerken dat afwijkt van het plan op het tijdstip waarop
het plan rechtskracht verkrijgt, mag worden voortgezet.

2.

Wijziging van het in lid 1 bedoelde gebruik is slechts toegestaan, indien hierdoor de bestaande afwijkingen van het plan naar aard en/of intensiteit niet worden vergroot.

3.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd
was met het voorheen tot dat tijdstip geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan, en waartegen wordt of als nog kan worden opgetreden.
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Artikel 21
Bouwen in strijd met het plan
1.

2.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit
bestemmingsplan afwijkt van dit plan en dat is of wordt gebouwd met inachtneming van
het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, mag, behoudens onteigening overeenkomstig de wet en mits de planafwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot en
overigens geen andere afwijking van het plan ontstaat:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. geheel worden vernieuwd, indien het bouwwerk door een calamiteit is teniet gegaan,
mits de bouwvergunning is aangevraagd binnen twee jaar nadat het bouwwerk is
teniet gegaan.
Vrijstellingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid
1 ten behoeve van een eenmalige uitbreiding van het bouwwerk door middel van een
vergroting van horizontale en verticale afmetingen die niet meer bedragen dan 10% van
de oppervlakte, van de hoogte en/of van de inhoud die bestond op het moment dat het
plan ter inzage werd gelegd.

3.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de termijn
genoemd in lid 1 onder b, voor zover dit vanwege een terzake dienende civielrechtelijke
procedure noodzakelijk is.

4.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing op illegale bouwwerken, die
reeds in strijd waren met het voorheen tot dat tijdstip geldende plan, daaronder begrepen
de overgangsbepalingen van dat plan, en waartegen wordt of alsnog kan worden
opgetreden.
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Artikel 22
Strafbepaling
Overtreding van de verbodsbepalingen, gesteld in:
artikel 16 lid 5;
artikel 18 lid 5;
artikel 19 leden 1, 2 en 4;
is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a. onder 2o van de Wet op de economische
delicten.
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Artikel 23
Slotbepaling
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam:
“ Voorschriften Bestemmingsplan Abtswoude".

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Vlaardingen
in de openbare vergadering van 22 december 2005.

de griffier,
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