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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Burgemeester Postmastraat met identificatienummer 
NL.IMRO.0370.2013Burgpostmastr-VA01 van de gemeente Beemster. 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen. 

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 gron-
den  

1.4  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  aanbouw: 
een bouwwerk met een primaire woonfunctie, dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden 
van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.6  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. 

1.7  aan huis verbonden bedrijf: 
een bedrijf dat in een (gedeelte van) een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het ver-
vaardigen van producten en/of het leveren van diensten, door de gebruik(st)er van de woning, 
en dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is. 

1.8  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.  

1.9  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak    

1.10  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.    
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1.11  bijgebouw: 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 
worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is 
aan het hoofdgebouw. 

1.12  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk. 

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 uit-
sluiting 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 beho-
rende 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 be-
paalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.18  bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is ver-
bonden. 

1.19  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren 
en leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen ko-
pen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een be-
roeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige detailhandel, volumineuze detailhandel, 
tuincentrum en supermarkt.         

1.20  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-
den omsloten ruimte vormt. 

1.21  hoofdgebouw: 
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwer-
ken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.22  horeca: 
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig 
exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, waar-
onder een bed & breakfast, discotheek, feestzaal en partyboerderij.            
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1.23  overig bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met 
de aarde is verbonden. 

1.24  overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder, dan wel met ten 
hoogste één wand. 

1.25  pand: 
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. 

1.26  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.                               

1.27  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding.                               

1.28  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 eroti-
sche/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitu-
tiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een seks-
theater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.                                    

1.29  uitbouw: 
een bouwwerk met een primaire woonfunctie, 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.      

1.30  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishou-
den. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1  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. 
 
2.2  de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
 
2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uit-
zondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.4  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts ge-
projecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
 
2.5  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. 
 
2.6  de horizontale diepte van een gebouw: 
de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd. 
 
2.7  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. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen, 
b. bermen en beplanting; 
c. voet- en fietspaden; 
d. toegangswegen; 
e. parkeervoorzieningen; 
f. speelvoorzieningen; 
g. water. 
 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 
In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde, worden gebouwd. 
 

3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde 
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen 
zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen 

zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter. 
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Artikel 4  Tuin 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen; 
b. opritten; 
c. parkeren; 
d. groen; 
e. verharding; 
f. water. 
 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 
In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen, uitsluitend uitbouwen in de vorm van erkers en entreepartijen; 
b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde. 
 

4.2.2  Erkers en entreepartijen 
Voor het bouwen van erkers en entreepartijen gelden de volgende regels: 
a. de horizontale diepte bedraagt niet meer dan 1 meter; 
b. de breedte bedraagt niet meer dan 2/3 van de gevelbreedte van het hoofdgebouw waaraan 

wordt gebouwd; 
c. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidings-

constructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd. 
 

4.2.3  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde 
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen 
zijnde, gelden de volgende regels: 
a. carports en overkappingen zijn niet toegestaan; 
b. de hoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 meter; 
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 1 

meter. 
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Artikel 5  Verkeer 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen, straten en paden; 
b. parkeren; 
c. groen; 
d. water; 
e. duikers, bruggen en dammen. 
 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Algemeen 
In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde, worden gebouwd. 
 

5.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde 
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen 
zijnde gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5 meter. 
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Artikel 6  Wonen 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen, in de vorm van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen; 
b. aan huis verbonden beroep en bedrijf; 
c. tuinen en erven; 
d. parkeren; 
e. straten en paden; 
f. verkeer- en verblijfsdoeleinden; 
g. groen; 
h. water. 
 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Algemeen 
In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. hoofdgebouwen in de vorm van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en 

rijwoningen; 
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde.  
 

6.2.2  Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. woningen worden binnen een bouwvlak gebouwd; 
b. het maximum aantal woningen binnen de gronden als bedoeld in lid 6.1 bedraagt 34; 
c. een woning bestaat uit maximaal 2 bouwlagen met een kapverdieping; 
d. de goothoogte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal 6 meter; 
e. de bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal 11 meter; 
f. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens voor zover deze grenst 

aan openbaar gebied, bedraagt aan de niet aaneengebouwde zijde ten minste 1 meter. 
 

6.2.3  Aan en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel binnen als buiten een 

bouwvlak worden gebouwd; 
b. aan- en uitbouwen mogen aan de achterzijde van de woning worden gebouwd binnen de 

breedte van de achtergevel van de woning; 
c. aan- en uitbouwen mogen aan de zijgevel van de woning worden gebouwd binnen de 

breedte van de zijgevel van de woning en niet meer dan de maximale uitbouw achter de 
achtergevel van de woning; 

d. de diepte van aan- of uitbouwen mag niet meer bedragen dan 3,5 meter loodrecht gemeten 
vanuit de gevel waaraan wordt aangebouwd; 

e. aan de zijgevel van de woning gebouwde aan- en uitbouwen mogen tot maximaal 3,5 meter 
achter het verlengde van de achtergevel van de woning worden gebouwd; 

f. de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 3,5 meter; 
g. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan 3,5 meter; 
h. de gezamenlijke oppervlakte van aan- uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet 

meer bedragen dan 50% van het erf aan de zij- en achterkant van de woning, waarbij voor 
bijgebouwen en overkappingen een gezamenlijk maximum geldt van 48 m².  
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6.2.4  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde 
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen 
zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen mag 1 meter achter de voorgevel of het 

verlengde daarvan niet meer dan 2 meter en daarvoor niet meer dan 1 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 me-

ter. 

6.3  Specifieke gebruiksregels 

6.3.1  Aan huis verbonden beroep en bedrijf  
Een woning en de daarbij behorende aan-, en uitbouwen en bijgebouwen op gronden als be-
doeld in lid 6.1 mogen worden gebruikt voor beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis, mits: 
a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de bruto vloeroppervlak-

te van de betreffende woning en de bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 
b. het beroeps- en/of bedrijfsuitoefening aan huis betreft die niet vergunningplichtig is op 

grond van de Wet milieubeheer; 
c. het geen detailhandel of horeca betreft; 
d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten 

behoeve van het aan huis gebonden beroep en bedrijf plaatsvindt; 
e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- 

en parkeerdruk optreedt. 
 

6.3.2  Gebruik van bijgebouwen voor bewoning 
Het is verboden bijgebouwen bij een woning te gebruiken of te laten gebruiken als zelfstandige 
woningen en als afhankelijke woonruimte. 

6.3.3  Gebruik van gronden en bouwwerken als seksinrichting 
Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken ten behoeve van 
een seksinrichting. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uit-
voering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouw-
plannen buiten beschouwing. 
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

8.1  Algemeen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van : 
a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percen-

tages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de 
goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen 
indien dit nodig is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zo-
ver zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; 

b. de regels ten behoeve van 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 bebou-
wing. 

 

8.2  Voorwaarden 
De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1 kan slechts worden verleend, mits: 
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 

onevenredig worden geschaad; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig wor-

den geschaad. 
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van ge-
ringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, voor zover 
dit van belang is voor een technisch betere invulling van het gebied, dan wel voor zover dit 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mo-
gen echter niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 
10% worden vergroot. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 10  Overgangsrecht 

10.1  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 veran-

derd, 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 omgevingsver-
gunning 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. 

 

10.2  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 ge-
bruik 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 11  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als:  
Regels van het bestemmingsplan  'Burgemeester Postmastraat'.  
  


