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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan
het 'Herinrichting N243' met identificatienummer NL.IMRO.0370.2017BPN243-VA01 van de gemeente 
Beemster. 

1.2  bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3  aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of een 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  archeologisch deskundige
een deskundige op het gebied van de archeologie en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de 
Nederlandse Archeologie.

1.6  archeologisch onderzoek
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die beschikt over een certificaat als bedoeld 
in artikel 5.1, eerste lid, van de Erfgoedwet.  

1.7  archeologisch onderzoeksgebied
gebied met een daaraan toegekende middelhoge of hoge archeologische verwachting in verband met de 
kennis en wetenschap van de in dat gebied verwachte overblijfselen van menselijke aanwezigheid of 
activiteiten uit het verleden.

1.8  archeologische waarde
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit 
oude tijden.

1.9  archeologisch waardevol gebied
gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en wetenschap 
van de in dat gebied verwachte overblijfselen en menselijke aanwezigheid of acitiviteiten uit het verleden. 

1.10  bebouwing
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.11  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van terinzagelegging van het 
ontwerp van dit plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.12  bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.

1.13  bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.14  bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk.
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1.15  bouwgrens
de grens van een bouwvlak.

1.16  bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende 
voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is.

1.17  bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.

1.18  bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel.

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

1.20  bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.21  cultuurhistorische waarde
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en/of historische 
gaafheid.

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

1.23  geluidsgevoelige objecten
woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld in artikel 1 
van de Wet geluidhinder en artikel 1.2. van het Besluit geluidhinder.

1.24  kampeermiddelen
niet als een bouwwerk aan te merken vouwwagens, kampeerauto's, caravans of hiermee gelijk te stellen 
onderkomens, die bestemd zijn voor recreatief verblijf en waarbij de gebruikers hun hoofdverblijf elders 
hebben.

1.25  niet-permanente verblijfsrecreatie
verblijfsrecreatie waarbij uitsluitend van seizoensgebonden standplaatsen kampeermiddelen gebruik 
wordt gemaakt.

1.26  nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.27  overig bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden. 

1.28  peil
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld.
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1.29  perceelsgrens
de grens van een bouwperceel.

1.30  prostitutie
het zich beschikbaar stellen voor seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.31  reclamemast
een bouwwerk, geen gebouwen zijnde, specifiek bedoeld voor de uiting van bedrijfsmatige reclame.

1.32  rijstrook
een enkele strook van de weg, die voldoende plaats biedt aan een enkele rij rijdende motorvoertuigen op 
meer dan drie wielen, waaronder niet begrepen toe- en afritten en in- en uitvoegstroken.

1.33  verblijfsmiddelen
voor verblijf geschikte - al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken - voer- en vaartuigen, 
arken, caravans, tenten en andere soortgelijke constructies, voor zover geen bouwwerken en geen 
kampeermiddelen zijnde.

1.34  verblijfsrecreatie
het met het recreatief oogmerk verblijven met overnachten in een kampeermiddel, dan wel 
recreatiewoning of -appartement, jeugdherberg, hotel of pension door personen die hun hoofdverblijf 
elders hebben.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij de toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:

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

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 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.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Verkeer

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen en straten; 
b. voet- en fietspaden; 
c. kunstwerken; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. geluidsgoot;
f. groenvoorzieningen; 
g. natuurvoorzieningen; 
h. openbare nutsvoorzieningen; 
i. voorzieningen voor waterbeheer; 
j. water; 
k. bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals bermen, bermbeplanting en taluds, rotondes, 

erftoegangswegen, parallelwegen en fietsstraten, bushaltes, openbare verlichting, bewegwijzering, 
abri's, fietsparkeerplaatsen, wegmeubilair zoals RVV-bebording (Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens), bermplanken, hectometerbordjes en verkeerstelpunt evenwel met uitzondering van 
verkooppunten voor motorbrandstoffen. 

3.2  Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van bushaltes, en 
voorzieningen van algemeen nut waarvoor geldt dat deze een bouwhoogte mogen hebben van ten 
hoogste 3 m en een oppervlakte van ten hoogste 50 m². 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer, niet meer dan 7,5 m mag bedragen, met uitzondering van 
kunstwerken, waarvan de hoogte maximaal 5 m mag bedragen. 
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Artikel 4  Leiding - Hoogspanning

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) - mede bestemd voor een hoogspanningsleiding van ten hoogste 50 kV. Waar een 
basisbestemming, aangegeven op de verbeelding, samenvalt met een dubbelbestemming geldt primair 
het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming.

4.2  Afwijken van de bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd ten behoeve van de bestemming en gelden de volgende regels:

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 25 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming 
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, 
indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering 
van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de hoogte niet wordt 
vergroot. 

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

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 4.2, indien de bij de betrokken 
bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) door de 
bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 

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

4.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, 

en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

4.4.2  Uitzonderingen

Het verbod van lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor vergunning is verleend; 
b. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.
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4.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang daardoor niet 
onevenredig wordt geschaad en de belangen van kabels en leidingen en de veiligheid van personen en 
goederen dit gedogen. Alvorens omgevingsvergunning wordt verleend, dient advies te zijn ingewonnen bij 
de leidingenbeheerder.
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Artikel 5  Waarde - archeologie

5.1  Bestemmingsplan omschrijving

De op de verbeelding als Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. behoud van de aanwezige archeologische waarden
b. de overige bestemmingen die daaraan zijn toegewezen op basis van de verbeelding.

5.2  Bouwregels

Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd ter plaatse van de 
functieaanduiding specifieke vorm van waarde: 

a. (swr-2) voor zover zij betreffen bouwwerkzaamheden dieper dan 0,40 m en een oppervlakte hebben 
van >50 m2; In afwijking van het bepaalde onder b. geldt voor molenplaatsen dat voor 
werkzaamheden < 50 m2 de aanvrager een deskundigenrapport overlegt waaruit blijkt of een 
doorsnede van opbouw en structuur van kaden en waterlopen kan worden opgemeten;

b. (swr-3) voor zover zij betreffen bouwwerkzaamheden dieper dan 0,40 m en een oppervlakte hebben 
van >500 m2; In afwijking van het bepaalde onder c. geldt voor molengangen dat voor 
werkzaamheden < 500 m2 de aanvrager een deskundigenrapport overlegt waaruit blijkt of een 
doorsnede van opbouw en structuur van kaden en waterlopen kan worden opgemeten;

c. (swr-4) voor zover zij betreffen bouwwerkzaamheden dieper dan 0,35 m en een oppervlakte hebben 
van >50 m2. 

5.3  Afwijkend van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 6.2 voor 
de bouw van bouwwerken ten dienste van de op de verbeelding aangegeven onderliggende 
bestemmingen, die niet voldoen aan de in 2 genoemde bouwregels, op voorwaarde dat:

a. de aanvrager van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit overlegt een rapport waaruit blijkt 
dat de archeologische waarde van het terrein dat wordt verstoord in voldoende mate is vastgesteld; 

b. alvorens de afwijking te verlenen, het bevoegd gezag advies inwint bij een door het bevoegd gezag 
aan te wijzen deskundige; 

c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het gebied.

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

Het is verboden op of in de in eerste lid bedoelde gronden, zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, uit te 
voeren, te doen of te laten uitvoeren: 

het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen;
het graven van sloten evenals het aanleggen van een drainage;
het verrichten van graafwerkzaamheden;
het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen 
en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, het planten, vellen, rooien 
of beschadigen van bomen anders dan bij wijze van verzorging van het aanwezige houtgewas;
het maken van dammen, kaden en oeververzwaringen;

       - het graven, uitdiepen, verbreden en dempen van watergangen; voor zover deze 

  de werken, geen bouwwerkzaamheden zijnde, worden verricht in gebieden met 

  de functieaanduiding specifieke vorm van waarde:

a. (swr-2) voor zover zij betreffen werkzaamheden dieper dan 0,40 m en een oppervlakte hebben van 
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>50 m2;
b. (swr-3) voor zover zij betreffen werkzaamheden dieper dan 0,40 m en een oppervlakte hebben van 

>500 m2;
c. (swr-4) voor zover zij betreffen werkzaamheden dieper dan 0,35 m en een oppervlakte hebben van 

>50 m2;

5.5  De in lid 4.4 vervatte vereisten zijn niet van toepassing

a. op normale onderhoudswerkzaamheden;
b. op werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
c. voor het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden, voor zover daarvoor een vergunning is 

vereist krachtens de Ontgrondingswet;
d. indien het door de gemeente verlangde archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en voor zover 

de gemeente de gronden voor werken en werkzaamheden heeft vrijgegeven
e. als er op de plek zelf in het verleden reeds verstoring heeft plaatsgevonden op basis van een 

afgegeven bouwvergunning en/of aanlegvergunning

5.6  Toelaatbaarheid

Een vergunning als bedoeld in lid 4.4 wordt slechts verleend indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een 
rapport overlegt waaruit blijkt dat de archeologische waarde van het terrein dat wordt verstoord in 
voldoende mate is vastgesteld;

b. het bevoegd gezag advies hebben ingewonnen bij een door het bevoegd gezag aan te wijzen 
deskundige;

c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het gebied.
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Artikel 6  Waarde - Cultuurhistorie

6.1  Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding als Waarde - Cultuurhistorie aangewezen gronden zijn bestemd

voor:

a. behoud van de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden;

b. de overige bestemmingen die daaraan zijn toegewezen op basis van de verbeelding.

6.2  Bouwregels

Op deze gronden mag ten behoeve van de op de verbeelding aangegeven onderliggende

bestemming worden gebouwd met in acht name van aanwezige cultuurhistorische waarden.

6.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan voor de bouw van bouwwerken bij afwijking van de bouwregels of bij toepassing 
van een wijzigingsbevoegdheid ten dienste van de op de verbeelding aangegeven onderliggende 
bestemming eisen dat:

a. de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport overlegt waaruit blijkt dat 
de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het terrein dat wordt verstoord in voldoende 
mate is vastgesteld en met deze waarden actief rekening wordt gehouden;

b. alvorens de afwijking wordt verleend, advies wordt ingewonnen bij een door het bevoegd gezag aan 
te wijzen deskundige;

c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
van het gebied
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Artikel 7  Waterstaat-Waterkering

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat-Waterkering' aangewezen gronden - behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en) zijn mede bestemd voor: 

a. waterstaatkundige voorzieningen zoals dijken, en bijbehorende bermen;
b. alsmede voor het behoud en/ of het herstel van de cultuurhistorische en natuurlijke waarden.
Waar een basisbestemming, aangegeven op de verbeelding, samenvalt met een dubbelbestemming 
geldt primair het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming.

7.2  Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd ten behoeve van de bestemming en gelden de volgende regels: 

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, 
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van 7.2 teneinde bouwwerken toe te staan 
waarvan het bouwplan geen betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bouwwerken, en waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, wordt uitgebreid en gebruik 
wordt gemaakt van de bestaande fundering.

7.3.2  Voorwaarden

Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid genoemd in 
bovengenoemd artikel of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van het waterstaatsbelang 
waarover schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de waterkering.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels
a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

1. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages, indien dit om constructieve redenen noodzakelijk is; 

2. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit 
daartoe aanleiding geeft; 

3. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve 
van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van 
kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 

de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt; 
de bouwhoogte van een gebouwtje niet meer dan 3 meter bedraagt.

b. Het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld onder a mag niet leiden tot een 
onevenredige aantasting van:
1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
2. het ruimtelijk beeld; 
3. de verkeersveiligheid; 
4. de woonsituatie; 
5. de milieusituatie; 
6. de sociale veiligheid.
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Verboden gebruik

1. Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
wordt in ieder geval verstaan:
a. gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een 

zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gericht gebruik en onderhoud;
b. gebruik van gronden als stalling- en/of opslagplaats van aan het gebruik onttrokken machines, 

voer- vaar- en vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de 
bestemming gericht gebruik en onderhoud;

c. het gebruik van gronden als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en 
verblijfmiddelen;

d. het gebruik van grond voor prostitutie.
2. Onder verboden gebruik wordt niet verstaan het (tijdelijke) gebruik ten behoeve van de realisering 

en/of handhaving van de bestemmingen of het normale onderhoud van de gronden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

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 tenietgaan 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 tenietgegaan.

b. Het bevoegde gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%.

c. 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.

11.2  Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

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;

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.
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Artikel 12  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als Regels van het bestemmingsplan Herinrichting N243.
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Bijlagen bij de regels
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