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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 

Artikel 1  Begrippen 

 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Binnenhaven 37-40 van de gemeente Den Helder. 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0400.220BPBHAVEN2011-ONT1. 

1.3  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden.  

1.4  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  aan huis verbonden beroep: 

een dienstverlenend beroep op zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, ontwerptechnisch 
of kunstzinnig gebied, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de gebruik(st)er, waarbij 
de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.6  balkon 

open uitbouw met balustrade aan een verdieping van een gebouw. 

1.7  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.   

1.8  bebouwingspercentage: 

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat 
maximaal mag worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald.    

1.9  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak.      

1.10  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.      

1.11  bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevinden hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. 
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1.12  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van 
een standplaats.        

1.13  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw en zolder.        

1.14  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak.        

1.15  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten.        

1.16  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel.        

1.17  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.        

1.18  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.        

1.19  dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw. 

1.20  dakkapel: 

een kozijn, gelegen in een dakvlak, welke direct wordt omgeven door een bij het dak behorende 
afdekking.  

1.21  daknok: 

hoogste punt van een schuin dak. 

1.22  dakvoet: 

laagste punt van een schuin dak.  

1.23  eerste bouwlaag: 

de bouwlaag op de begane grond, waarvan de bovenkant van de vloer minder dan 1,20 meter 
boven het peil is gelegen.         

1.24  Frans balkon: 

een hekwerk voor een naar binnen draaiend deel, dat tot de vloer loopt, op een verdieping van 
een gebouw. 

1.25  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt.           
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1.26  hoofdgebouw: 

een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.             

1.27  inwoning: 

twee of meer huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik van een of 
meerdere voorzieningen of (verblijfs)ruimten van die woning en waarbij de woning één 
hoofdtoegang behoudt en de voorzieningen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk zijn. 

1.28  loggia: 

veranda achter een gevel. 

1.29  mantelzorg: 

het bieden van zorg in een woning aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, 
psychische en/of sociale vlak waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt 
en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming 
is. 

1.30  openbaar toegankelijk gebied: 

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek 
algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting 
van percelen door langzaam verkeer. 

1.31  parcelering: 

ritmisch terugkomen van bepaalde breedte- en hoogtematen in een straat. 

1.32  peil: 
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de  

weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte  

van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 
c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het 

meest nabij gelegen punt waar het water grenst aan het vaste land.   

1.33  seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 
erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een 
prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een 
sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.                                    

1.34  tweede bouwlaag: 

de eerste verdieping van het hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder begrepen. 

1.35  uitbouw: 

een bijbehorend bouwwerk, dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en 
dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.                                        

1.36  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 op het moment van terinzagelegging van het 
ontwerp van het plan kennelijk als zodanig diende te worden aangemerkt. 
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1.37  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 

2.6  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens: 

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar 
die afstand het kortst is. 

2.7  de horizontale diepte van een gebouw: 

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd. 

2.8  de oppervlakte van een overkapping: 

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping. 

2.9  meten: 

bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale) 
verbeelding. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 
 

Artikel 3  Wonen 

 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 
b. aan huis verbonden beroep; 
c. tuinen en erven; 
d. parkeren; 
e. straten en paden. 

 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Bouwwerken 

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

a. hoofdgebouwen; 
b. bijbehorende bouwwerken; 
c. erf- en perceelsafscheidingen. 

 

3.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 
b. het maximum aantal woningen bedraagt 7; 
c. de bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal de op de verbeelding 

weergegeven bouwhoogte. 

 

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw buiten het 
bouwvlak bedraagt maximaal 50 m², met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte 
maximaal 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bedraagt; 

b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend achter (het verlengde van) de voorgevel van 
het hoofdgebouw worden gebouwd; 

c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken in de vorm van vrijstaande gebouwen 
bedraagt maximaal 3 meter; 

d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken in de vorm van vrijstaande gebouwen 
bedraagt maximaal 5 meter. 

 

3.2.4  Erf- en perceelsafscheidingen 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. erf- en perceelsafscheidingen mogen uitsluitend achter de voorgevel van het hoofdgebouw 
worden gebouwd. 

 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

3.3.1  Parkeren 

Voor het parkeren gelden de volgende regels: 
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er dient voldaan te worden aan de parkeernormen uit de Nota Bouwen en Parkeren, zoals 
opgenomen in de bijlage. 

 

3.3.2  Aan huis verbonden beroep 

Voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep als ondergeschikte activiteit bij de 
woonfunctie, gelden de volgende regels: 

a. de oppervlakte bedraagt maximaal 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de 
bebouwing tot een maximum van 50 m²; 

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer 
en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken; 

c. detailhandel is niet toegestaan; 
d. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving; 
e. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner; 
f. het straat- en bebouwingsbeeld mag niet onevenredig worden geschaad; 
g. er mag geen buitenopslag van goederen plaatsvinden. 

 

3.3.3  Gebruik van bijbehorende bouwwerken voor bewoning 

Het is verboden bijbehorende bouwwerken bij een woning te gebruiken of te laten gebruiken als 
zelfstandige woningen en als afhankelijke woonruimte. 

 

3.3.4  Gebruik van gronden en bouwwerken als seksinrichting 

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken ten behoeve van 
een seksinrichting.  

 

3.4  Afwijken van de gebruiksregels 

3.4.1  Afwijken ten behoeve van bewoning bijbehorende bouwwerken 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.3.3, voor het 
gebruiken van een bijbehorend bouwwerk bij een woning als afhankelijke woonruimte, mits: 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is van uit een oogpunt van mantelzorg. Om deze 
noodzaak aan te tonen is een indicering van een onafhankelijke indicatieorganisatie nodig;  

b. het gebruik als afhankelijke woonruimte uitsluitend plaatsvindt in één of in meer 
aaneengebouwde bijbehorende bouwwerken; 

c. de belangen van derden niet onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 4  Waarde - Beschermd stadsgezicht 

 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van het 
cultuurhistorische karakter van het beschermd stadsgezicht. 

 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

Op de in dit artikel bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, worden gebouwd conform de regels van de geldende enkelbestemming(en) 
en de regels zoals bepaald in dit artikel. 

 

4.2.2  Bouwpercelen 

ten aan zien van bouwpercelen geldende volgende bepalingen: 

a. het minimale aantal te realiseren percelen per (her)ontwikkellocatie wordt gevonden door 
de totale breedte van een aaneengesloten te (her)ontwikkelen locatie te delen door 7,2 en 
het aldus gevonden getal naar boven af te ronden (de maximale breedte voor een perceel 
bedraagt dientengevolge 7,2 meter). 

b. de parcelering van percelen moet leesbaar zijn over de gehele diepte van het perceel (het 
perceel dient zowel aan de voor- als aan de achterzijde dezelfde breedtemaat te hebben). 

c. er mogen maximaal drie percelen met dezelfde breedte naast elkaar liggen onder de 
voorwaarden dat: 
1. dit slechts éénmaal per (her)ontwikkellocatie voorkomt; 
2. de percelen grenzend aan de percelen met dezelfde breedtemaat minimaal 0,9 meter 

breder of smaller moeten zijn dan deze percelen; 
3. een hoekperceel niet dezelfde breedte heeft als het naastgelegen perceel. 

 

4.2.3  Hoofdgebouwen 
a. de voorgevel van een hoofdgebouw wordt, over de gehele breedte van het perceel, op de 

gevellijn gebouwd; 
b. het verschil van de verdiepings- en goothoogte van op de gevellijn, naast elkaar gelegen 

gebouwen dient minimaal 0,15 meter te bedragen; 
c. alle voorgevels van gebouwen op de gevellijn dienen (ongeacht de aan- en /of afwezigheid 

van een kapvorm) te worden voorzien van een beëindiging in de vorm van een uitkragende 
dakrand/-goot welke minimaal 10 centimeter voor de voorgevel uitsteekt; 

d. een hoofdgebouw moet worden voorzien van een (afgetopte) kap; 
e. bij toepassing van een lessenaarsdak bevindt het hoogste punt zich aan de voorzijde van 

het hoofdgebouw; 
f. de gevel (met uitzondering van een (afgetopte) kap waarvan de noklijn haaks ligt op de 

gevellijn) van het hoofdgebouw mag niet gedeeltelijk worden doorgetrokken zodat de gevel 
onderdeel uitmaakt van de kapvorm; 

g. per 6 bebouwingsvlakken mag slechts 1 gebouw een noklijn hebben die haaks ligt op de 
gevellijn; 

h. de gevel van het hoofdgebouw wordt altijd beëindigd door een dakrand; 
i. de dakhelling van het hoofdgebouw bedraagt minimaal 10°; 
j. de dakhelling van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 60°;  
k. luifels en in- en uitpandige balkons aan de voorgevel van een hoofdgebouw zijn niet 

toegestaan; 

 

4.2.4  Dakkapellen 

Ten aanzien van dakkapellen op de daken geldt: 
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a. een combinatie van (gedeeltelijke) dakopbouwen en dakramen in een dakvlak zijn niet 
toegestaan; 

b. een dakkapel is toegestaan mits deze achter en/of boven de dakrand wordt geplaatst en 
geen geheel vormt met de voorgevel; 

c. dakkapellen boven elkaar zijn niet toegestaan (gestapelde dakkapellen);  
d. de onderzijde van de dakkapel mag niet minder dan 0,5 meter boven de dakvoet liggen; 
e. de bovenzijde van de dakkapel mag niet minder dan 0,5 meter onder de daknok liggen; 
f. dakkapellen worden minimaal 0,5 meter van elkaar geplaatst; 
g. een dakkapel is, aan de zijkant, uitsluitend toegestaan op een afstand van minstens 3 meter 

van de voorkant van de woning. 

 

4.2.5  Dakramen 

Ten aanzien van dakramen in dakvlakken geldt: 

a. dakramen mogen niet boven elkaar in het dakvlak gelegen zijn; 
b. dakramen dienen 1,5 meter uit de zijkant van het dakvlak geplaatst te zijn. 

 

4.2.6  Entree (deuren) 

Ten aanzien van entreedeuren tot een gebouw gelden de volgende bepalingen: 

a. elk gebouw bevat maximaal 1 entreedeur (welke één of meerdere woningen in het 
desbetreffende gebouw ontsluit); 

b. een voordeur dient in het gevelvlak te worden gerealiseerd, met uitzondering van een deur 
aan de voorzijde van een pand waar de deur inpandig mag worden gerealiseerd onder de 
voorwaarde dat de diepte van het aldus ontstane portiek niet meer bedraagt dan 1,5 meter. 

 

4.2.7  Rolluiken 

Ten aanzien van het realiseren van rolluiken gelden de volgende bepalingen: 

a. uitsluitend transparante rolluiken (minimaal 90% transparant) geplaatst achter gevels zijn 
toegestaan; 

b. afgezien van het bepaalde in sub a zijn geen rolluiken toegestaan. 

 

4.2.8  Achterzijde van het hoofdgebouw 

Voor het bouwen of herbouwen van bouwwerken achter de achtergevel van het hoofdgebouw 
gelden de volgende bepalingen: 

a. bebouwing op de achterste perceelsgrens dient gevormd te worden door een 
erfafscheidingsmuur met een hoogte van minimaal 3 meter en/of een gebouw over de 
gehele breedte van het bouwperceel. 

b. gebouwen achter de achtergevel van het hoofdgebouw zijn minimaal één bouwlaag lager 
ten opzichte van het hoofdgebouw. 

c. gebouwen achter de achtergevel van het hoofdgebouw bestaan uit: 
1. maximaal 2 bouwlagen met een (afgetopte) kap en worden gebouwd op de achterste 

perceelsgrens; 
2. maximaal 3 bouwlagen met een plat dak, mits dit maximaal 40% per te herontwikkelen 

locatie en niet meer dan 2 gebouwen naast elkaar betreft. 
d. wanneer er op twee of meer naast elkaar liggende percelen terugliggende bebouwing en/of 

een teruggelegen bovenverdieping aanwezig is, dan dient de zijde van de bebouwing en/of 
de bovenverdieping van elk perceel welke naar de straat is toegekeerd minstens 0,5 meter 
ten opzichte van elkaar te verspringen.  

e. aan de achterzijde bevat de gevel minstens een dakrandbeëindiging; 
f. een gebouw moet worden voorzien van een (afgetopte) kap; 
g. de gevel mag niet gedeeltelijk worden doorgetrokken zodat de gevel onderdeel uitmaakt 

van de kapvorm; 
h. de dakhelling bedraagt minimaal 10°; 
i. de dakhelling bedraagt maximaal 60°. 

 



  Bestemmingsplan Binnenhaven 37-40 

  

   

  Pagina 15 van 27 

  

4.2.9  Erf- en perceelsafscheidingen 

Voor erf- en perceelsafscheidingen achter het hoofdgebouw gelden de volgende bepalingen: 

a. de erf- of perceelsafscheiding dient op de perceelsgrens aan de achterzijde of de 
zijkantzijde van het perceel te worden geplaatst; 

b. de erf- of perceelsafscheiding dient gerealiseerd te worden over de gehele breedte van het 
perceel; 

c. de hoogte van een erf- of perceelsafscheiding bedraagt minimaal 3 meter; 
d. de breedte van een doorgang binnen de erf- of perceelsafscheiding, anders dan een 

garagedeur, bedraagt maximaal 1,5 meter; 

 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Afwijken met betrekking tot grootte bouwpercelen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.2, onder a, 
voor het realiseren van bredere percelen met een maximum van 11,0 meter, onder de 
voorwaarden dat: 

a. binnen een zone van 27,0 meter slechts één perceel breder dan 7,2 meter voorkomt; 
b. de minimale afstand tussen twee percelen die breder zijn dan 7,2 meter, 4,5 meter 

bedraagt. 

 

4.3.2  Afwijken ten behoeve van een plat dak 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 4.2.3, onder d, i en j, en lid 4.2.8, 
onder f, h en i, voor het realiseren van een plat dak, onder de voorwaarde dat: 

a. de naastgelegen panden voorzien zijn van een (afgetopte) kap. 

 

4.3.3  Afwijken ten behoeve van extra deur 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 4.2.6, onder a, voor het 
realiseren van een extra deur per gebouw, onder de voorwaarden dat: 

a. de extra deur in directe verbinding staat met het achter het gebouw liggend erf;  
b. geen voordeur uitkomt op het terrein welke door deze extra deur wordt ontsloten. 

 

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden 

4.4.1  Verbod werkzaamheden 

Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden 
uit te voeren: 

a. het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen ten behoeve van nieuwe doorbraken, extra 
dwarsstraten, doorgangen of stegen in de bestaande bebouwingsstructuur; 

b. het geheel of gedeeltelijk weghalen/slopen van hekwerken, beschoeiingen en kadermuren 
langs het water; 

c. het schilderen of pleisteren van de in de perceelsgrens gebouwde gevels van gebouwen en 
erfscheidingsmuren; 

d. het aanleggen van inritten aan de voor- en achterzijde. 

 

4.4.2  Uitzondering 

Het bepaalde in lid 4.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud betreffen; 
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gericht beheer of gebruik van de 

grond; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan. 
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4.4.3  Voorwaarden 

De vergunning als bedoeld in lid 4.3.1 kan slechts worden verleend indien hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van de 
gronden. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 
 

Artikel 5  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 6  Algemene afwijkingsregels 

 

6.1  Algemeen 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden kan met een omgevingsvergunning 
worden afgeweken van: 

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, 
percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% 
van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en 
afstandseisen; 

b. de regels voor het overschrijden van bouwgrenzen, waarbij een overschrijding is 
toegestaan tot maximaal 2,5 meter, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting 
van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de 
bebouwing. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 
 

Artikel 7  Overgangsrecht 

 

7.1  Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld 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. 

 

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

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde 

onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan. 
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Artikel 8  Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan Binnenhaven 37-40 
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Bijlagen bij regels 
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Bijlage 1  Nota Bouwen en Parkeren  


