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Planregels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

plan:

het bestemmingsplan Nekkerweg 50  2010 van de gemeente Beemster

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.

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

bebouwing:

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

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

bijgebouw:

een bij een woning behorend gebouw, dat geen woonruimte(n) bevat en dat zich visueel 
onderscheidt van de woning.

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.
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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.

gebouw:

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

woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

Artikel 2 wijze van meten

Artikel 2 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994 is hierop van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen met de daarbij behorende 
bijgebouwen en tuinen en erven.

3.2 Bouwregels

Ten aanzien van bebouwing wordt bepaald, dat op gronden met de aanduiding “bijgebouwen” 
bijgebouwen mogen worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 67,50 m2 bedragen;
2. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer dan 2,5 m bedragen;
3. de bijgebouwen dienen van een kap te worden voorzien, waarvan de dakhelling niet 

minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen
4. de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot de woning mag niet minder dan 3 m

bedragen

3.3 Gebruiksregels

Het is verboden goederen en materialen buiten de gebouwen op te slaan.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5 algemene gebruiksregels

1. Behoudens het bepaalde in artikel 7 is het verboden de gronden en bouwwerken te 
gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig 
met het in dit plan bepaalde.

2. Burgemeester en Wethouders verlenen ontheffing, indien strikte toepassing van het 
bepaalde in het eerste lid leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die 
niet door dringende redenen gerechtvaardigd wordt.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 overgangsrecht bouwwerken

1. 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,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. 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.

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor
       het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met 
maximaal
       10%;
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
      van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met
       het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Artikel 7 overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
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.
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3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dat plan.

Artikel 8 slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Nekkerweg 50  2010.


