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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels
Begrippen
plan:
het omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o. met identificatienummer
NL.IMRO.0479.STED3725OP-0101 van de gemeente Zaanstad.

1.2

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

1.3

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

1.4

aanduidingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft.

1.5

aan- en uitbouw:
een uitbreiding van een (bestaande) ruimte, welke is gebouwd aan een hoofdgebouw of
indien een bedrijfswoning aanwezig, aan de bedrijfswoning, die door de vorm
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw of de bedrijfswoning en in architectonisch
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw of bedrijfswoning.

1.6

aangebouwd bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daartegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of
ander bouwwerk, met een dak.

1.7

aan-huis-gebonden beroep:
een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, ontwerptechnisch,
kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf dat, in een woonruimte wordt
uitgeoefend door de bewoner, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is.

1.8

achtererfgebied:
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de achterkant en de niet
naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant,
van het hoofdgebouw.

1.9

achtergevel:
de van de weg afgekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer
dan één van de weg afgekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden
aangemerkt.
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1.10

achtergevellijn:
denkbeeldige lijn die strak loopt langs de achtergevel van een gebouw tot aan de
perceelsgrenzen.

1.11

activiteit:
als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.1 eerste lid onder
a van de Wabo.

1.12

archeologische waarden:
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de (mogelijk) in dat gebied
voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

1.13

archeologisch onderzoek:
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een
opgravingsvergunning beschikt.

1.14

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

1.15

bebouwingsbeeld:
het aanzicht van bebouwing dat wordt bepaald door de langs een wegzijde of binnen een
cluster aanwezige gevelbreedten, kavelgrootten, grondvlakken, goot- en nokhoogtes,
voorgevelrooilijnen - die bepalend zijn voor de afstand tussen bebouwing en openbare
ruimte-, nokrichting, kapvormen en maaswijdten tussen bouwwerken (doorzichten).

1.16

bebouwingsgrens:
de op de kaart, blijkens de daarop voorkomende verklaring, als zodanig aangegeven lijn, die
door gebouwen niet mag worden overschreden, behoudens overschrijdingen die krachtens
deze regels zijn toegestaan.

1.17

bebouwingspercentage:
een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel c.q. bouwvlak
of bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

1.18

Bed & breakfast:
toegestaan gebruik dat ondergeschikt is en hoofdzakelijk gericht is op het verschaffen van
tijdelijk nachtverblijf in een gedeelte van een woning en/of bijgebouwen, betreffende niet
meer dan 6 slaapplaatsen.

1.19

bedrijf:
een onderneming waarbij de bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het vervaardigen, bewerken,
herstellen, installeren, inzamelen/of en verhandelen van goederen, dan wel het
bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet
begrepen.

1.20

bedrijfsgebouw:
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een of meer bedrijfsactiviteiten.
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1.21

bedrijfsverzamelgebouw:
een gebouw dat dient om verschillende bedrijven in te huisvesten, gericht op innovatie
doordat bedrijven kunnen profiteren van elkaars expertise, arbeid en netwerken alsmede
elkaar kunnen inspireren.

1.22

bedrijfsvloeroppervlak:
het vloeroppervlak van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor
bedrijfsactiviteiten.

1.23

beeldbepalend pand:
een gebouw dat op culturele of historische gronden bescherming geniet van de gemeente.

1.24

beperkt kwetsbaar object:
beperkt kwetsbaar object zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen;

1.25

bestaand (in relatie tot bebouwing):
bebouwing aanwezig ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan, dan wel
nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van ter inzagelegging is ingediend, tenzij in de regels
anders is bepaald.

1.26

bestaand (in relatie tot gebruik):
gebruik dat bestaat ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan.

1.27

bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.

1.28

bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.29

Bevi-inrichtingen:
bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.30

bevoegd gezag:
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag
om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, een
en ander zoals bedoeld in de Wabo.

1.31

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

1.32

bijgebouwen:
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.
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1.33

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.

1.34

bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.

1.35

bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren, waarbij het maximale hoogteverschil tussen vloeren 1,5 meter mag
zijn, (of horizontale balklagen) is begrensd en waarvan de lagen een nagenoeg gelijk
omvang hebben, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw,
dakopbouw en/of zolder.

1.36

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

1.37

bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel.

1.38

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

1.39

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.

1.40

bouwwerk, geen gebouw zijnde:
een bouwwerk dat geen gebouw is.

1.41

bunkerschepen:
een aangemeerd schip voorzien van brandstofbunkers ten behoeve van het opslaan en
distribueren van brandstof(fen) voor de scheepvaart.

1.42

bunkerstation:
een drijvend bedrijf met als hoofdactiviteit de opslag en de levering van brandstof voor
voortstuwing van schepen, inclusief op het bunkerstation gerealiseerde bebouwing als een
ondergeschikte scheepswinkel en ruimten ten behoeve van de administratie van het eigen
bunkerstation en tevens voor het afmeren van bij het bedrijf behorende bunkerschepen.

1.43

bruto-vloeroppervlak (bvo):
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel, bedrijf of andere gebouwde voorziening,
met inbegrip van de eventueel daartoe behorende magazijnen, overige dienstruimten en
technische ruimten, met uitzondering van de parkeergarages.
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1.44

consumentenvuurwerk:
vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik.

1.45

cultuur en ontspanning:
activiteiten gericht op educatie, vermaak en ontspanning en naar de aard daarbij
behorende toeristische, recreatieve en culturele activiteiten, met uitzondering van horeca.

1.46

cultuurhistorische waarden:
de aan het gebied of bouwwerk toegekende waarde, op basis van tastbare elementen en
structuren, in verband met de ouderdom dan wel de gebruiksgeschiedenis en historische
gaafheid.

1.47

dagrecreatie:
activiteiten ter ontspanning in de vorm van spel, toerisme en educatie, waarbij
overnachting uitdrukkelijk is uitgesloten.

1.48

dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw.

1.49

dakkapel:
een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich tussen de dakgoot en de nok van
een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de nok is gelegen en de onderzijde van
de constructie in het dakvlak is geplaatst.

1.50

dakloggia:
een 'omgekeerde' dakkapel. Dit is geen uitbouw van, maar een uitsparing in de kap.

1.51

dakvlak:
een hellend vlak in een dak.

1.52

detailhandel:
het bedrijfsmatig aan particulieren te koop of te huur aanbieden, waaronder de uitstalling
ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige detailhandel, voluminieuze detailhandel,
tuincentrum en supermarkt. Horeca wordt hier niet onder begrepen.

1.53

dienstverlening:
Inrichtingen ten behoeve van het bedrijfsmatig verlenen van commerciële en
niet-commerciële diensten.

1.54

eerste bouwlaag (plint):
de bouwlaag op de begane grond.

1.55

erf:
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw.
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1.56

erftoegangsweg:
een weg met een buurtontsluitende of erfontsluitende functie voor verkeer (daaronder ook
begrepen langzaam verkeer).

1.57

evenement:
een elke voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of
vermaak, waaronder begrepen een herdenkingsplechtigheid, een braderie, een optocht, niet
zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van de APV, op de weg, een feest,
muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, een klein evenement of een snuffelmarkt.
Onder een evenement wordt niet verstaan een bioscoopvoorstelling, een markt als bedoeld
in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet, een kansspel als bedoeld in de Wet
op de kansspelen, het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid
geven tot dansen, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet
openbare manifestaties. Een evenement kan maxmaal drie dagen duren.

1.58

functiescheidingslijn:
een aanduiding die de scheiding vormt tussen de gedeelten van een bestemmingsvlak
waarop verschillende functies zijn toegestaan.

1.59

fysieke leefomgeving:
de fysieke leefomgeving omvat in ieder geval de volgende thema's:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

1.60

bouwwerken;
infrastructuur;
watersystemen;
water;
bodem;
lucht;
landschappen;
natuur;
cultureel erfgoed.

garage:
een niet tot de openbare weg behorende of niet voor het openbaar verkeer toegankelijke,
geheel of gedeeltelijk besloten of open ruimte of samenstel van ruimten, bestemd tot of in
gebruik als autostalling.

1.61

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

1.62

gebruik:
het gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven.

1.63

geluidsgevoelige objecten:
woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals
bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.
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1.64

groenvoorziening:
ruimten in de open lucht in openbaar gebied, waaronder in ieder geval worden begrepen
(bos)parken, bermen, plantsoenen, oevervoorzieningen en open speelplekken met of zonder
speeltoestellen, met de daarbij behorende sloten, vijvers en daarmee gelijk te stellen
wateren en ondergrondse infrastructurele voorzieningen.

1.65

handelsreclame:
iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een
commercieel belang te dienen.

1.66

hoofdfunctie:
de belangrijkste functie waar de kenmerkende activiteiten plaatsvinden waarvoor het
hoofdgebouw en/of de gronden mogen worden gebruikt.

1.67

hoofdgebouw:
een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het
perceel aanwezig zijn, door zijn aard, functie, constructie of afmetingen, dan wel, gelet op
die bestemming het belangrijkst is.

1.68

horeca-inrichting:
een inrichting die in zijn algemeenheid is gericht op activiteiten zoals de bedrijfsmatige
verstrekking van dranken en/of etenswaren, en/of het exploiteren van zaalaccommodatie,
en/of het verlenen van logies met gehele of gedeeltelijke verzorging, een en ander gepaard
gaande met dienstverlening.

1.69

hotel:
een horeca-inrichting dat tot doel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met - al dan
niet- als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken voor de consumptie ter
plaatse.

1.70

huisgebonden bedrijf:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid,
geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een
woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden
uitgeoefend, waaronder niet wordt begrepen de uitoefening van detailhandel en/of horeca.

1.71

huisgebonden beroep:
de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief,
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen
gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen,
met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend, waaronder niet wordt begrepen de
uitoefening van detailhandel.

1.72

huishouden:
één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve
eenheid vormen. Vaak is een huishouden gebaseerd op bloedverwantschap en
huwelijksbinding of een met een huwelijksverbinding gelijk te stellen samenlevingsverband.
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1.73

incidentele festiviteit:
een activiteit binnen de inrichting van een horeca-exploitatievergunning waarbij meer
geluid mag worden gemaakt dan op grond van de exploitatievergunning is toegestaan.

1.74

kamerverhuur:
de verhuur van een onzelfstandige woning via kameruitgifte, waarbij kamers een
onzelfstandige woning vormen door het ontbreken er in van wezenlijke voorzieningen zoals
een eigen kook- en/of wasgelegenheid en/of toilet.

1.75

kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, dan wel enig ander onderkomen
of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk
zijnde,
een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of
gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt
voor recreatief nachtverblijf.

1.76

kantoor:
een gebouw of een gedeelte daarvan, gericht op het verlenen van diensten op administratief,
financieel, architectonisch, juridisch, ontwerp technisch of daarmee naar aard gelijk te
stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te
woord wordt gestaan of geholpen.

1.77

kap:
de volledige of nagenoeg volledige afdekking van een gebouw in een gebogen vorm dan wel
met een dakhelling van ten minste 15° en ten hoogste 75°.

1.78

kwetsbare objecten:
kwetsbaar object zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 sub l van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen.

1.79

landschap:
een complex van relatiestelsel, tezamen een herkenbaar deel aardoppervlak vormend, dat
gemaakt is en in stand gehouden wordt door de wederzijdse beïnvloeding van levende en
niet-levende natuur alsmede de wisselwerking met de mens.

1.80

lessenaarsdak:
een dakvorm die bestaat uit slechts één dakvlak of dakschild, dat onder een zekere helling is
aangebracht.Er is slechts aan de laagste zijde een dakgoot aanwezig.

1.81

maaiveld:
bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft.

1.82

maatschappelijke dienstverlening:
het verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te
woord wordt gestaan en geholpen, waaronder gezondheidszorg, jeugdopvang, naschoolse
opvang, praktijkruimten, welzijnsinstellingen en/of zorginstellingen.

blad 12 van 64

Ruimte - Antea Nederland B.V.

concept omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Provincie Zaanstad
Projectnummer 409741

1.83

maatvoeringsvlak:
het geometrisch bepaald vlak, dat onder andere goot- en bouwhoogtes,
bebouwingspercenatages en woningtypes scheidt.

1.84

maatwerkvoorschriften:
nadere eisen als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder d van de Wro.

1.85

medische en paramedische voorzieningen:
een instelling zoals een ziekenhuis c.a., kliniek, gezondheidscentrum, centrum voor
dagbehandeling, algemene en categorale psychiatrische ziekenhuizen,
zwakzinnigeninrichtingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten, medische
kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, sanatoria.

1.86

meetverschil:
Een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het
veld en een aangegeven bestemmings- of bouwgrens.

1.87

monument:
beschermd of te beschermen overblijfsel van vroegere cultuur, nijverheid, dat valt onder de
bescherming van de Monumentenwet 1998.

1.88

monumentencommissie:
een op basis van artikel 15 Monumentenwet 1988 ingestelde commissie met als taak het
bevoegd gezag op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de
Monumentenwet 1988, de Wabo en dit plan.

1.89

NEN:
de door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde
op het moment van vaststelling van het plan.

1.90

normaal onderhoud, gebruik en beheer:
een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het
voortbestaan van deze objecten op tenminste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt.

1.91

nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes en
apparatuur voor telecommunicatie.

1.92

oevervoorziening:
de grondkerende constructie aan en in de aan een watergang grenzende kant van een terrein.

1.93

omgevingsplan:
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als bedoeld in artikel 7c van het Besluit
uitvoering Crisis- en herstelwet, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten met
de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.94

omgevingsplanactiviteit:
de in het omgevingsplan opgenomen regels inzake vergunningsverplichtingen voor bepaalde
activiteiten.
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1.95

ondergeschikte bouwdelen:
een buiten de gevel of dakvlakken uitstekend deel van een bouwwerk. Voor een nadere
omschrijving en maatvoering zie artikel 2.13.

1.96

ondergeschikte detailhandel:
detailhandel als onderdeel van een hoofdfunctie met een maximum brutovloeroppervlakte
van maximaal 500 m2 en geen groter brutovloeroppervlak dan 50% van het
verkoopvloeroppervlak van de hoofdfunctie.

1.97

ondergeschikte functie:
functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt
met een maximum van 30 m² met uitzondering van de ondergeschikte functies als bedoeld
onder 1.96 en 1.98.

1.98

ondergeschikte kantoren:
kantoor als onderdeel van een hoofdfunctie met een maximum brutovloeroppervlakte van
maximaal 500 m2 en geen groter brutovloeroppervlak dan 50% van het
verkoopvloeroppervlak van de hoofdfunctie.

1.99

openbaar toegankelijk gebied:
de 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.

1.100

onderdoorgang:
een op de verbeelding aangegeven gebied waar binnen een doorgang mogelijk moet zijn,
waarboven bebouwing mag worden opgericht, met dien verstande dat zichtlijnen
gehandhaafd en gerespecteerd worden.

1.101

ondergrondse en bovengrondse technische infrastructuur:
een verzameling voorzieningen (kabels en leidingen) die nodig is voor het transport van
elektronische gegevens, nutsgoederen en dergelijken die zowel boven als ondergronds
gelegen kunnen zijn.

1.102

onzelfstandige woning:
een woning bestaande uit een privédomein in combinatie met een met anderen gedeelte
ingang, keuken dan wel sanitair.

1.103

overbouwing:
het op de verdieping overkluizen van onderliggende gronden door bebouwing, met dien
verstande dat zichtlijnen gehandhaafd en gerespecteerd worden.

1.104

oorspronkelijke bebouwing, oppervlakte, goothoogte, hoogte of inhoud:
de bebouwing, oppervlakte, goothoogte, hoogte en inhoud, zoals die op het tijdstip van
terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat of rechtens mag bestaan.

1.105

overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en maximaal twee
wanden.

blad 14 van 64

Ruimte - Antea Nederland B.V.

concept omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Provincie Zaanstad
Projectnummer 409741

1.106

parkeervoorziening:
elke al dan niet overdekte stallinggelegenheid ten behoeve van (gemotoriseerd) verkeer op
privaat terrein.

1.107

peil:
onder peil wordt verstaan:
a.

b.
c.
d.

1.108

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang met dien verstande dat indien
een terrein is gelegen aan meerdere wegen de laagste weg bepalend is;
voor gebouwen die in een dijk zijn gebouwd: de hoogte van de kruin van de dijk ter
hoogte van de hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
indien in of op het water wordt gebouwd: het N.A.P. of het plaatselijk aan te houden
waterpeil.

perceelsgrens:
een grens van een bouwperceel.

1.109

praktijkruimte:
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten
op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch,
therapeutisch of een daarmee gelijk te stellen gebied.

1.110

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

1.111

seksinrichting:
een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch
pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een
(raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een
parenclub, een privé-huis of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met
elkaar.

1.112

slopen:
het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan.

1.113

sociale veiligheid:
een situatie in de fysieke leefomgeving die overzichtelijk, herkenbaar en controleerbaar is.

1.114

speelvoorzieningen:
voorzieningen voor speelgelegenheden, zoals speeltoestellen, ontmoetingsplaatsen voor
jongeren en ouderen en sport- en speelplaatsen/-terreinen/ -tuinen met inbegrip van
multifunctionele verharde speelvelden, (verharde) skatebanen, sport- en spelattributen/toestellen (doelwanden, basketbalpalen, ballenvangers, beweegtoestellen etc.) en
trapvelden.
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1.115

steiger:
constructie aan of loodrecht op een oever, die tot ligplaats dient voor één of meerdere
plezier- (recreatie) dan wel beroepsvaartuigen.

1.116

stedenbouwkundige kwaliteit:
de kwaliteiten zoals benoemd in de beleidslijn 'Gebiedskwaliteit Hembrug', waarin de
kwaliteiten per deelgebied zijn uitgewerkt.

1.117

tuin:
de gronden van een bouwperceel behorende bij een hoofdgebouw.

1.118

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

1.119

verkeer en verblijven:
activiteiten die verband houden met:
a. wegen en straten;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
f. waterhuishouding;
g. dagrecreatie.
met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.120

volumineuze detailhandel:
detailhandel in personenauto's, motoren, caravans, boten, scooters, zwembaden,
buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano's, surfplanken, tenten, grove
bouwmaterialen en landbouwwerktuigen en detailhandel die zich uit oogpunt van
ruimtelijke ordening niet onderscheidt van de hiervoor genoemde detailhandel.

1.121

voorgevel:
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie, dan wel gelet op
uitstraling ervan, als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.122

voorgevellijn:
de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is
georiënteerd.

1.123

vrijstaand bijbehorend bijgebouw:
een op zich zelfstaand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en door ligging, constructie en/of afmetingen daaraan ondergeschikt is.

1.124

watergang:
een werk al of niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, te
bergen, af te voeren en toe te voeren, de boven water gelegen taluds, bermen en
onderhoudspaden daaronder mede verstaan.
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1.125

waterkering:
natuurlijke of kunsmatige begrenzing of afscheiding die het water in zijn loop tegenhoudt en
het achterliggende gebied beschermt tegen overstroming.

1.126

waterstaatkundige werken:
werken, waaronder begrepen kunstwerken, verbandhoudend met de waterstaat, zoals
dammen, dijken, duikers, sluizen, beschoeiingen, remmingswerken, uitgezonderd steigers.

1.127

weg:
alle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of
paden, geen spoorwegen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers,
de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en
civieltechnische (kunst)werken, nutsvoorzieningen, alsmede de aan de wegen liggende
parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen.

1.128

wind- en waterdicht:
bescherming van een monumentaal bouwwerk tegen weersinvloeden die reeds worden
getroffen voorafgaand aan het herbestemmen en restaureren van het bouwwerk met een
permanent karakter.

1.129

wonen:
gehuisvest zijn in een woning of ander daartoe bedoeld object.

1.130

woning:
een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van een huishouden in een
zelfstandige dan wel onzelfstandige woning.

1.131

woonark:
drijvend object om in te wonen, in het algemeen niet bestemd of ingericht om te varen,
doorgaans voorzien van een betonnen casco met vierkante of rechthoekige opbouw(en).

1.132

woonboot:
drijvend of varend object om in te wonen dat herkenbaar is aan casco, romp en opbouw als
een (van origine) varend schip.

1.133

woonschip:
woonark of woonboot, uitsluitend of in hoofdzaak gebezigd als, of te oordelen naar zijn
constructie of inrichting, uitsluitend of in hoofdzaak bestemd tot dag- of nachtverblijf van
een of meer personen, niet zijnde een waterwoning.

1.134

zakelijke dienstverlening:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan derden, zoals administratie, informatie- en
communicatietechnologie, marketing, reclame, advocaten, makelaars, advies- en
ingenieurbureaus en training.

1.135

zelfstandige woning:
een woning met een eigen ingang en niet met anderen gedeelde keuken dan wel sanitair.
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1.136

zijgevel:
een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde de achtergevel of
voorgevel.
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Artikel 2

Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

de afstand:
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot de (zijdelingse)
grenzen van een bouwperceel, bouwvlak of bestemming worden daar gemeten waar deze
afstand het kleinst is;

2.2

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;

2.3

breedte, lengte en diepte van een gebouw:
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de
scheidingsmuren;

2.4

bouwdiepte:
vanaf het peil tot aan het laagste punt van het bouwwerk, met uitzondering van fundering of
ondergeschikte onderdelen van het bouwwerk;

2.5

dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.6

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, dan wel de snijlijn van het dakvlak en de gevellijn.
Indien zich op een dakschild één of meerdere dakkapellen of dakopbouwen bevinden,
waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50 % van de breedte van de gevel
waarop het betreffende dakschild rust, is de gootlijn van de dakkapel c.q. de dakopbouw
bepalend voor de goothoogte;
N.B.: bij een lessenaarsdak wordt de laagste snijlijn als goothoogte aangemerkt;

2.7

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;

2.8

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 maaiveld ter plaatse van het
bouwwerk;

2.9

brutovloeroppervlakte van een gebouw:
de bebouwde oppervlakte van de afzonderlijke bouwlagen bij elkaar opgeteld;

2.10

dakhelling:
helling langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
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2.11

hellinghoek:
De hoek die gevormd wordt door de helling langs het dakvlak ten opzichte van horizontale
vlak aangegeven in graden;

2.12

vloeroppervlakte:
de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580;

2.13

ondergeschikte bouwdelen:
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen,
balkons, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met
niet meer dan 10% wordt overschreden.
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Artikel 3

Doelstelling
a.

b.
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Het omgevingsplan is met het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in
onderlinge samenhang:
1. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een
goede omgevingskwaliteit, en
2. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving door
het toevoegen van onder andere woningen, maatschappelijke en commerciële
functies, waarbij:
de cultuurhistorische waarden en monumenten behouden blijven en worden
hersteld;
het bestaande bos behouden blijft.
De doelstelling van het omgevingsplan is om een flexibele transformatie naar een
duurzaam en hoogwaardig woon- en leefgebied te faciliteren, waarbij een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving én een goede omgevingskwaliteit wordt bereikt op het te
transformeren plandeel én de bestaande directe omgeving.
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Hoofdstuk 2
Artikel 4
4.1

Bestemmingen transformatie
Bos
Toegelaten activiteiten
Ter plaatse van de functie Bos zijn toegestaan:
a.

activiteiten die verband houden met natuurontwikkeling/behoud, landschap en
natuureducatie;
b. activiteiten die verband houden met dagrecreatie;
c. het exploiteren van bedrijfsactiviteiten;
d. het exploiteren van horeca-bedrijfsactiviteiten;
e. het verrichten van sociaal-maatschappelijke diensten;
f. het verrichten van medische diensten;
g. het verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning en recreatie;
h. het verrichten van activiteiten in de creatieve industrie en media en entertainment;
i. het exploiteren van evenementen en congressen;
j. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen toegestaan' wonen, waaronder het
uitoefenen van aan huis gebonden beroepen en bedrijven en het exploiteren van bed &
breakfast;
k. activiteiten die verband houden met verkeer en verblijven alsmede de ontsluiting van
functies;
l. het aanleggen;
m. het vellen van houtopstanden;
alsmede voor bijbehorende ondergeschikte functies en voorzieningen, zoals:
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

4.2
4.2.1

ondergrondse en bovengrondse technische infrastructuur;
water;
groen;
tuinen;
speelvoorzieningen op on- en/of verhard terrein;
wegen, fiets- en voetpaden;
verkeersvoorzieningen;
waterberging en watercompensatie;
nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen;
voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens;
energie opwekking en energie opslag;
overige voorzieningen ten behoeve van deze functie.

Randvoorwaarden
Algemene randvoorwaarden
De functies als genoemd onder 4.1 zijn toegestaan, met dien verstande dat:
a.

b.
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de in lid 4.1 genoemde activiteiten, met uitzondering van de activiteiten genoemd onder
a, b alsmede k t/m y, uitsluitend plaatsvinden in bestaande bouwwerken en op de
daarbij behorende bestaande verharding;
de initiatiefnemer aantoont dat, als gevolg van de nieuwe bouwwerken en/of functie:
1. de dan reeds bestaande dan wel op basis van een verleende vergunning toegestane
bedrijven en activiteiten niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden geschaad;
2. de dan reeds bestaande dan wel op basis van een verleende vergunning toegestane
woningen voldoen aan een goed woon- en leefklimaat;
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c.
d.
e.

f.

g.
h.
4.2.2

Randvoorwaarden activiteit gebruik
a.

b.

c.

d.

4.2.3

Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een
activiteit als genoemd in artikel 4.1 onder i te beginnen en/of te veranderen, waarbij
een aanvraag om een evenement getoetst wordt aan de beleidslijn 'Gezond en veilig,
onderdeel evenementen'.
Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a is niet vereist indien de activiteit
betrekking heeft op één van de in artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht
genoemde gevallen.
In uitzondering op het gestelde onder a zijn de activiteiten ook toegestaan ingeval deze
rechtmatig aanwezig zijn dan wel rechtmatig toelaatbaar zijn op grond van een
vergunning op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan en de
omvang van de activiteiten niet toeneemt.
Het beginnen en/of wijzigingen van het gebruik van een bouwwerk en/of gronden is
toegestaan, mits:
1. de activiteiten naar de aard en visueel geen afbreuk doen aan het karakter van het
Hembrugterrein;
2. de activiteit iets toevoegd aan het recreatieve karakter van het bos;
3. de activiteiten detailhandel en kantoren zijn niet toegestaan, tenzij:
de detailhandel een ondergeschikte functie betreft van een in artikel 4.1
genoemde activiteit;
het een zelfstandig kantoor betreft met een oppervlakte van niet meer dan 500
m2 bvo én gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw in een bestaand pand;
4. de activiteiten geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor de omliggende
natuur.

Randvoorwaarden activiteit bouwen
a.
b.
c.

d.
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Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan;
opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk niet is toegestaan;
voorzien moet worden in voldoende parkeervoorzieningen, zoals benoemd in de
beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel Parkeren', waarbij geldt dat parkeren ten
behoeve van de functies als bedoeld in artikel 4.1 niet binnen de als Bos aangewezen
gronden mogen worden gerealiseerd;
het beheer van het watersysteem is gewaarborgd alsmede voorzien wordt in voldoende
watercompensatie, zoals benoemd in de beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel
waterhuishouding';
voldaan is aan de bepalingen in de beleidslijn 'gezond en veilig, onderdeel graven'
vanwege niet gesprongen explosieven;
de bodemkwaliteit geschikt is voor de nieuwe functie.

Het is verboden nieuwe gebouwen te bouwen.
Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor het bouwen een gebouw uit te
breiden dan wel wijzigen ten behoeve van een activiteit als genoemd in artikel 4.1.
Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden en het wijzigen van gebouwen wordt
slechts verleend indien dit past binnen het historisch industrieel karakter, zoals
benoemd in de beleidslijn 'Gebiedskwaliteit Hembrug'.
Bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan indien:
1. de bouwwerken aan gebouwen worden gebouwd;
2. de nieuwe bebouwing bouwkundig en architectonisch ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw;
3. de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan de met de aanduiding
'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte;
4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geen grotere bouwhoogte hebben dan:
15 meter voor een uitkijktoren;
6 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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e.
f.
4.2.4

Ondergronds bouwen is niet toegestaan.
De materialen van de nieuw te bouwen gebouwen en bouwwerken moeten gezond en
'recyclebaar' zijn conform de beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel duurzaamheid'.

Randvoorwaarden activiteit vellen van houtopstanden
Voor de activiteit vellen van houtopstanden wordt verwezen naar het bepaalde in de
Algemene Plaatselijke Verordening.

4.3

Afwijken
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 onder d3 ten einde een
grotere omvang van een kantoor dan wel detailhandelsvestiging toe te staan, mits:
a.
b.
c.
d.
e.

de vestiging plaatsvindt op de gronden met de aanduiding 'cultuurhistorische waarde';
aangetoond is dat het behoud van het monumentale karakter en de cultuurhistorische
waarden van het pand hierdoor het beste bewaard kan worden;
dit past binnen het historisch industrieel karakter, zoals benoemd in de beleidslijn
'Gebiedskwaliteit Hembrug';
de vestiging iets toevoegd aan het recreatieve karakter van het bos;
de kwaliteiten van het Hembrugterrein een meerwaarde hebben voor de bedrijfsvoering.

4.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1

Verbod (algemeen)
Het is verboden op of in de gronden bedoeld in dit artikel, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, de volgende werken en/of werkzaamheden te
verrichten:
a.
b.
c.
d.

4.4.2

afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
aanleggen van verhardingen en ontsluitingswegen ten behoeve van de in lid 4.1 onder k
bedoelde functie;
ontwateren, veranderen van het waterpeil;
aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen en de daarmee verband
houdende werkzaamheden.

Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.

4.4.3

betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

Toelaatbaarheid
De werken en werkzaamheden als bedoeld in 4.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a.

b.
c.
d.

e.

blad 25 van 64

door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij
indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke, cultuurhistorische en
natuurwaarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
de werken ondersteunend zijn aan in lid 4.1 onder a genoemde activiteiten;
voldaan wordt aan de actuele natuur- en milieuwetgeving;
door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij
indirect te verwachten gevolgen de waterhuishouding niet onevenredig wordt of kan
worden verstoord en daarover een positief advies is verkregen van de waterbeheerder;
bij de aanleg van de wegen en verhardingen als bedoeld in lid 4.4.1 onder b een
verkeersveilige inrichting is zekergesteld, zoals weergegeven in de beleidslijn 'Gezond
en veilig'.
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Artikel 5
5.1

Gemengd gebied
Toegelaten activiteiten
Ter plaatse van de functie Gemengd gebied zijn toegestaan:
a.

wonen, waaronder het uitoefenen van aan huis gebonden beroepen en bedrijven en het
exploiteren van bed & breakfast;
b. het exploiteren van bedrijfsactiviteiten;
c. het exploiteren van horeca-bedrijfsactiviteiten;
d. het verrichten van sociaal-maatschappelijke diensten;
e. het verrichten van medische diensten;
f. het verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning en recreatie;
g. het verrichten van activiteiten in de creatieve industrie en media en entertainment;
h. het exploiteren van evenementen en congressen;
i. activiteiten die verband houden met verkeer en verblijven alsmede de ontsluiting van
functies;
j. activiteiten die verband houden met dagrecreatie;
k. activiteiten die verband houden met de waterhuishouding;
l. het aanleggen;
m. het slopen;
n. het vellen van houtopstanden;
alsmede voor bijbehorende ondergeschikte functies en voorzieningen, zoals:
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

groen;
ondergrondse en bovengrondse technische infrastructuur;
water;
tuinen;
pleinen;
speelvoorzieningen op on- en/of verhard terrein;
wegen, fiets- en voetpaden;
verkeersvoorzieningen, scheepvaartverkeerstekens en andere nautische
verkeersvoorzieningen;
w. waterberging en watercompensatie;
x. nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen;
y. voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens;
z. energie opwekking en energie opslag;
aa. overige voorzieningen ten behoeve van deze functie.

5.2
5.2.1

Randvoorwaarden
Algemene randvoorwaarden
De functies als genoemd onder 5.1 zijn toegestaan, met dien verstande dat:
a.

b.
c.
d.
e.
blad 26 van 64

de initiatiefnemer aantoont dat als gevolg van de nieuwe bebouwing en/of functie:
1. de dan reeds bestaande dan wel op basis van een verleende vergunning toegestane
bedrijven en activiteiten niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden geschaad;
2. de dan reeds bestaande dan wel op basis van een verleende vergunning toegestane
woningen voldoen aan een goed woon- en leefklimaat;
Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan;
opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk niet is toegestaan;
voorzien moet worden in voldoende parkeervoorzieningen, zoals benoemd in de
beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel Parkeren';
het beheer van het watersysteem is gewaarborgd alsmede voorzien wordt in voldoende
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f.
g.
5.2.2

Randvoorwaarden activiteit gebruik
a.

b.

c.

d.

5.2.3

Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een
activiteit als genoemd in artikel 5.1 onder h te beginnen en/of te veranderen; waarbij
een aanvraag om een evenement getoetst wordt aan de beleidslijn 'Gezond en veilig,
onderdeel evenementen'.
Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a is niet vereist indien een activiteit
betrekking heeft op één van de in artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht
genoemde gevallen.
In uitzondering op het gestelde onder a zijn activiteiten ook toegestaan ingeval deze
rechtmatig aanwezig zijn dan wel rechtmatig toelaatbaar zijn op grond van een
vergunning op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan en de
omvang van de activiteiten niet toeneemt.
Het beginnen en/of wijzigingen van het gebruik van een bouwwerk en/of gronden is
toegestaan, mits:
1. de activiteiten naar de aard en visueel geen afbreuk doen aan het karakter van het
Hembrugterrein;
2. de activiteiten, zijnde een aan huis gebonden beroep alsmede een bed & breakfast,
ondergeschikt zijn;
3. de activiteiten detailhandel en kantoren zijn niet toegestaan, tenzij:
de detailhandel een ondergeschikte functie betreft van een in artikel 5.1
genoemde activiteit;
het een zelfstandig kantoor betreft met een oppervlakte van niet meer dan 500
m2 bvo.

Randvoorwaarden activiteit bouwen
a.

b.

c.

blad 27 van 64

watercompensatie, zoals benoemd in de beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel
waterhuishouding';
voldaan is aan de bepalingen in de beleidslijn 'gezond en veilig, onderdeel graven'
vanwege niet gesprongen explosieven;
de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de nieuwe functie.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor het bouwen een gebouw op te
richten, of uit te breiden dan wel wijzigen ten behoeve van een activiteit als genoemd in
artikel 5.1.
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden en het wijzigen van
gebouwen wordt slechts verleend, indien dit past binnen het historisch industrieel
karakter, zoals benoemd in de beleidslijn 'Gebiedskwaliteit Hembrug'.
Gebouwen en bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan indien deze:
1. worden opgericht binnen een bouwvlak, met dien verstande dat als op het
bouwvlak een zichtlijn is gelegen, zoals weergegeven in Bijlage 1 niet gebouwd mag
worden in de zichtlijn waarbij de weergegeven minimale breedte voor de zichtlijn
in acht wordt genomen;
2. in uitzondering op het bepaalde onder 1 is het wel toegestaan bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, in de vorm van een erfafscheiding te bouwen mits de zichtlijn in
stand worden gehouden;
3. vrijstaand worden gebouwd, waarbij de gevellijnen evenwijdig aan de
bouwgrenzen worden gebouwd;
4. de bouwhoogte niet minder bedraagt dan de, ter plaatse van de aanduiding
'minimum bouwhoogte (m)', aangegeven hoogte;
5. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de, ter plaatse van de aanduiding
'maximum bouwhoogte (m)', aangegeven hoogte, waarbij de goot- en bouwhoogte
ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarde' niet mag worden
verhoogd;
6. het bebouwingspercentage niet meer bedraagt dan het ter plaatse van de
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d.
e.
5.2.4

aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven percentage.
Ondergronds bouwen is toegestaan met dien verstande dat buiten de footprint van het
gebouw het ondergronds bouwwerk volledig onder maaiveld dient te liggen.
De materialen van de nieuw te bouwen gebouwen en bouwwerken moeten gezond en
'recyclebaar' zijn conform de beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel duurzaamheid'.

Randvoorwaarden activiteit vellen van houtopstanden
Voor de activiteit vellen van houtopstanden wordt verwezen naar het bepaalde in de
Algemene Plaatselijke Verordening.

5.3
5.3.1

Meldingsplicht
Melding
a.

b.

c.

5.4

Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 5.1 onder b, met uitzondering van
kantoren, voor zover toegestaan in 5.2.2 onder d3, te beginnen en/of te veranderen
zonder dit ten minste vier weken voor aanvang te melden bij het college van
burgemeester en wethouders.
Het is verboden een activiteit zo te wijzigen dat daardoor de gemelde gegevens als
bedoeld onder a zullen wijzigen, zonder dit ten minste vier weken voor het beginnen te
melden.
Een melding bevat:
1. de aard en omvang van de activiteit die zal worden verricht, en
2. de aanduiding, inclusief de omgrenzing, van de locatie waar de activiteit zal
worden verricht.

Afwijken
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in:
a.

b.

c.

d.

e.
blad 28 van 64

artikel 5.2.3 onder c1 voor het bouwen buiten het bouwvlak dan wel binnen de zichtlijn
ten einde een overbouwing/onderdoorgang te realiseren tussen twee bouwvelden, mits:
1. een vrije doorgang van ten minste 5 m gemeten vanaf maaiveld tot de onderkant
van de overbouwing vrij van bebouwing blijft;
2. de zichtlijn in stand blijft;
artikel 5.2.3 onder c3 ten einde nieuwe gebouwen aan bestaande panden te bouwen,
met dien verstande dat de karakteristiek van de bestaande panden in acht moet worden
genomen, zoals weergegeven in de beleidslijn 'Gebiedskwaliteit Hembrug';
artikel 5.2.3 onder c5 ten einde de goot- en bouwhoogte van gebouwen ter plaatse van
de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - deelgebied -1' én de aanduiding
'cultuurhistorische waarde' te verhogen, met dien verstande dat:
1. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 20 meter;
2. de karakteristiek van de gebouwen in acht moet worden genomen, zoals
weergegeven in de beleidslijn 'Gebiedskwaliteit Hembrug';
artikel 5.2.3 onder c5 ten behoeve van het realiseren van een hoogte-accent, mits:
1. het hoogte-accent niet hoger is dan 30 meter;
2. het hoogte-accent niet gelegen op de gronden met de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - uitsluitingsgebied hoogteaccent';
3. het hoogte-accent geen nadelige gevolgen heeft voor het stadslandschap en het
historirisch industrieelkarakter zoals weergegeven in de beleidsregel
'Gebiedskwaliteit Hembrug';
4. parkeren in gebouwde voorzieningen wordt gerealiseerd;
5. er geen onevenredige overlast optreedt voor bewoners van de Hemkade en
Havenstraat;
6. met onderzoek is aangetoond dat het hoogte-accent voldaan wordt aan een goede
en veilige leefomgevig, zoals weergegeven in de beleidslijn 'Gezond en veilig';
artikel 5.2.2 onder b ten einde een grotere omvang van een kantoor dan wel
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detailhandelsvestiging toe te staan, mits:
1. de vestiging plaatsvindt op de gronden met de aanduiding 'cultuurhistorische
waarde';
2. aangetoond is dat het behoud van het monumentale karakter en de
cultuurhistorische waarden van het pand hierdoor het beste bewaard kan worden;
3. dit past binnen het historisch industrieel karakter, zoals benoemd in de beleidslijn
'Gebiedskwaliteit Hembrug';
4. de vestiging iets toevoegd aan het recreatieve karakter van het bos;
5. de kwaliteiten van het Hembrugterrein een meerwaarde hebben voor de
bedrijfsvoering.

5.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
5.5.1

Verbod (algemeen)
Het is verboden op of in de gronden bedoeld in dit artikel, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, de volgende werken en/of werkzaamheden te
verrichten:
a.
b.
c.

5.5.2

afgraven, ophogen of egaliseren van gronden ter plaatse van de aanduiding 'bos';
aanleggen van verhardingen en ontsluitingswegen ten behoeve van de in lid 5.1 onder i
bedoelde functie;
aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen en de daarmee verband
houdende werkzaamheden.

Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 5.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.

5.5.3

betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

Toelaatbaarheid
De werken en werkzaamheden als bedoeld in 5.5.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a.

b.
c.
d.

blad 29 van 64

door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij
indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke, cultuurhistorische en
natuurwaarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
de werken ondersteunend zijn aan in lid 4.1 onder a, g en t genoemde functies;
voldaan wordt aan de actuele natuur- en milieuwetgeving;
bij de aanleg van de wegen en verhardingen als bedoeld in lid 5.5.1 onder b een
verkeersveilige inrichting is zekergesteld.
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Artikel 6
6.1

Groen
Toegelaten activiteiten
Ter plaatse van de functie Groen zijn toegestaan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

activiteiten die verband houden met landschapsontwikkeling/behoud en ecologie;
activiteiten die verband houden met dagrecreatie;
het exploiteren van evenementen en congressen;
activiteiten die verband houden met verkeer en verblijven alsmede de ontsluiting van
functies;
activiteiten die verband houden met de waterhuishouding;
het aanleggen;
het vellen van houtopstanden;
voorzieningen voor het openbaar vervoer ter plaatse van de aanduiding 'openbaar
vervoer';

alsmede voor bijbehorende ondergeschikte functies, zoals:
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

6.2
6.2.1

groen;
ondergrondse en bovengrondse technische infrastructuur;
tuinen;
speelvoorzieningen op on- en/of verhard terrein;
wegen, fiets- en voetpaden;
verkeersvoorzieningen, scheepvaartverkeerstekens en andere nautische
verkeersvoorzieningen;
waterberging en watercompensatie;
geluidswerende voorzieningen;
nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen;
voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens;
overige voorzieningen ten behoeve van deze functie;
energie opwekking en energie opslag.

Randvoorwaarden
Algemene randvoorwaarden
De functies als genoemd onder 6.1 zijn toegestaan, met dien verstande dat:
a.

b.
c.
6.2.2

Randvoorwaarden activiteit gebruik
a.

b.

c.

blad 30 van 64

het beheer van het watersysteem is gewaarborgd alsmede voorzien wordt in voldoende
watercompensatie, zoals benoemd in de beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel
waterhuishouding';
voldaan is aan de bepalingen in de beleidslijn 'gezond en veilig, onderdeel graven'
vanwege niet gesprongen explosieven;
de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de nieuwe functie.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een
activiteit als genoemd in artikel 6.1 onder c te beginnen en/of te veranderen; waarbij
een aanvraag om een evenement getoetst wordt aan de beleidslijn 'gezond en veilig,
onderdeel evenementen'.
Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a is niet vereist indien de activiteit
betrekking heeft op één van de in artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht
genoemde gevallen.
In uitzondering op het gestelde onder a zijn activiteiten ook toegestaan ingeval deze
rechtmatig aanwezig zijn dan wel rechtmatig toelaatbaar zijn op grond van een
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d.

6.2.3

Randvoorwaarden activiteit bouwen
a.

b.

c.
d.

e.
f.
6.2.4

vergunning op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan en de
omvang van de activiteiten niet toeneemt.
Het beginnen en/of wijzigingen van het gebruik van een bouwwerk en/of gronden is
toegestaan, mits de activiteiten naar de aard en visueel geen afbreuk doen aan het
karakter van het Hembrugterrein.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor het bouwen een gebouw op te
richten, of uit te breiden dan wel wijzigen ten behoeve van een activiteit als genoemd in
artikel 6.1.
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden en het wijzigen van
gebouwen wordt slechts verleend, indien dit past binnen het historisch industrieel
karakter, zoals benoemd in de beleidslijn Gebiedskwaliteit Hembrug'.
Gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht met een bouwhoogte van maximaal 3,5
m en een oppervlakte van maximaal 25 m2 .
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. de maximum bouwhoogte van terreinafscheidingen 2 meter bedraagt;
2. de maximum bouwhoogte van speeltoestellen/- voorzieningen 5 meter bedraagt;
3. de maximum bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging
en regeling van verkeer, kunstobjecten en lichtmasten 10 meter bedraagt;
4. de maximum bouwhoogte van scheepvaartverkeerstekens en andere nautische
verkeersvoorzieningen 12 meter bedraagt;
5. de maximum bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter
bedraagt.
Ondergronds bouwen is toegestaan met dien verstande dat buiten de footprint van het
gebouw het ondergronds bouwwerk volledig onder maaiveld dient te liggen.
De materialen van de nieuw te bouwen gebouwen en bouwwerken moeten gezond en
'recyclebaar' zijn conform de beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel duurzaamheid'.

Randvoorwaarden activiteit vellen van houtopstanden
Voor de activiteit vellen van houtopstanden wordt verwezen naar het bepaalde in de
Algemene Plaatselijke Verordening.

6.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
6.3.1

Verbod (algemeen)
Het is verboden op of in de gronden bedoeld in dit artikel, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, de volgende werken en/of werkzaamheden te
verrichten:
a.
b.
c.
d.

6.3.2

afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
aanleggen van verhardingen en ontsluitingswegen ten behoeve van de in lid 6.1 onder d
bedoelde functie;
ontwateren, veranderen van het waterpeil;
aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen en de daarmee verband
houdende werkzaamheden.

Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 6.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.

blad 31 van 64

betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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6.3.3

Toelaatbaarheid
De werken en werkzaamheden als bedoeld in 6.3.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a.

b.

c.

blad 32 van 64

door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij
indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke waarden van de gronden niet
onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij
indirect te verwachten gevolgen de waterhuishouding niet onevenredig wordt of kan
worden verstoord en daarover een positief advies is verkregen van de waterbeheerder;
bij de aanleg van de wegen en verhardingen als bedoeld in lid 6.3.1 onder b een
verkeersveilige inrichting is zekergesteld zoals weergegeven in de beleidslijn 'Gezond en
veilig'.
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Artikel 7
7.1

Verkeer en verblijfsgebied
Toegelaten activiteiten
a.
b.
c.
d.

activiteiten die verband houden met verkeer en verblijven alsmede de ontsluiting van
functies;
het exploiteren van evenementen en congressen;
activiteiten die verband houden met de waterhuishouding;
het aanleggen;

alsmede voor bijbehorende ondergeschikte functies, zoals:
e.
f.
g.
h.
i.

groen;
ondergrondse en bovengrondse technische infrastructuur;
speelvoorzieningen op on- en/of verhard terrein;
wegen, fiets- en voetpaden;
verkeersvoorzieningen, scheepvaartverkeerstekens en andere nautische
verkeersvoorzieningen;
j. waterberging en watercompensatie;
k. geluidswerende voorzieningen;
l. nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen;
m. voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens;
n. overige voorzieningen ten behoeve van deze functie;
o. energie opwekking en energie opslag.

7.2
7.2.1

Randvoorwaarden
Algemene randvoorwaarden
De functies als genoemd onder 7.1 zijn toegestaan, met dien verstande dat:
a.

b.
c.
d.
7.2.2

Randvoorwaarden activiteit gebruik
a.

b.

c.

d.

blad 33 van 64

het beheer van het watersysteem is gewaarborgd alsmede voorzien wordt in voldoende
watercompensatie, zoals benoemd in de beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel
waterhuishouding';
voldaan is aan de bepalingen in de beleidslijn 'gezond en veilig, onderdeel graven'
vanwege niet gesprongen explosieven;
voorzien wordt in een verkeersveilige inrichting van de wegen zoals benoemd in de
beleidslijn 'Gezond en veilig'.
de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de nieuwe functie.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een
activiteit als genoemd in artikel 7.1 onder b te beginnen en/of te veranderen; waarbij
een aanvraag om een evenement getoetst wordt aan de beleidslijn 'gezond en veilig,
onderdeel evenementen'.
Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a is niet vereist indien de activiteit
betrekking heeft op één van de in artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht
genoemde gevallen.
In uitzondering op het gestelde onder a zijn activiteiten ook toegestaan ingeval deze
rechtmatig aanwezig zijn dan wel rechtmatig toelaatbaar zijn op grond van een
vergunning op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan en de
omvang van de activiteiten niet toeneemt.
Het beginnen en/of wijzigingen van het gebruik van een bouwwerk en/of gronden is
toegestaan, mits de activiteiten naar de aard en visueel geen afbreuk doen aan het
karakter van het Hembrugterrein.
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7.2.3

Randvoorwaarden activiteit bouwen
a.

b.

c.
d.

e.
f.

blad 34 van 64

Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor het bouwen een gebouw op te
richten, of uit te breiden dan wel wijzigen ten behoeve van een activiteit als genoemd in
artikel 6.1.
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden en het wijzigen van
gebouwen wordt slechts verleend, indien dit past binnen het historisch industrieel
karakter, zoals benoemd in de beleidslijn Gebiedskwaliteit Hembrug'.
Gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht met een bouwhoogte van maximaal 3,5
m en een oppervlakte van maximaal 25 m2 .
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. de maximum bouwhoogte van terreinafscheidingen 2 meter bedraagt;
2. de maximum bouwhoogte van speeltoestellen/- voorzieningen 5 meter bedraagt;
3. de maximum bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging
en regeling van verkeer, kunstobjecten en lichtmasten 10 meter bedraagt;
4. de maximum bouwhoogte van scheepvaartverkeerstekens en andere nautische
verkeersvoorzieningen 12 meter bedraagt;
5. de maximum bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter
bedraagt.
Ondergronds bouwen is niet toegestaan .
De materialen van de nieuw te bouwen gebouwen en bouwwerken moeten gezond en
'recyclebaar' zijn conform de beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel duurzaamheid'.
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Hoofdstuk 3
Artikel 8
8.1

Bestemmingen consolideren
Tuin
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

c.
d.
e.

8.2

tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
wonen, slechts voor zover dit plaatsvindt binnen de bijbehorende bouwwerken in de
vorm van een erker en voor zover gebouwd aan en ten behoeve van het hoofdgebouw en
op de aangrenzende gronden met de bestemming 'Wonen';
toegangsvoorzieningen tot de aangrenzende percelen;
parkeren ten behoeve van het particulier gebruik, voor zover er geen bezwaren zijn
vanuit het oogpunt van (verkeers)veiligheid en de doorstroming van het verkeer;
overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

Bouwregels
Op en onder de in lid 3.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten dienste van
de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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andere bijbehorende bouwwerken dan erkers of erfafscheidingen zijn niet toegestaan;
aan de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw is een erker toegestaan;
een erker is alleen toegestaan wanneer er sprake is van een vlakke voorgevel;
de breedte van de erker mag niet meer bedragen dan 66% van de breedte van de
voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw;
de voorzijde van de erker mag niet meer dan 50% van de diepte van de afstand tussen
de voorgevelrooilijn tot de perceelsgrens beslaan met een maximum van 1,5 meter;
de hoogte van de erker mag niet meer dan de hoogte van de vloer van de eerste
verdiepingsvloer van het bijbehorende hoofdgebouw +0,30 meter;
een afdak boven de voordeur verbonden met de erker is toegestaan tot een maximum
van de diepte van de betreffende erker;
de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen.
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Artikel 9
9.1

Verkeer
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

b.
c.

wegen met een functie voor zowel het verkeer met een doorgaand karakter als de
ontsluiting van aanliggende gronden, met dien verstande dat het aantal rijstroken van
wegen niet meer dan 2 mag bedragen;
fiets- en voetpaden;
parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende:
d.
e.
f.
g.
h.
i.

groenvoorzieningen;
straatmeubilair;
verkeersvoorzieningen, scheepvaartverkeerstekens en andere nautische
verkeersvoorzieningen;
nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen;
voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens;
overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

met dien verstande dat in de bestemming rotondes, voet- en fietspaden, bermen, bruggen,
viaducten, geluidschermen, bushaltes, fietsenstallingen en dergelijke in de bestemming zijn
begrepen.

9.2
9.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
1.
2.
3.

9.2.2

de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 15 m² bedragen;
uitsluitend ter plaatse van het bouwvlak is een gebouw toegestaan ten behoeve van de
veerhaven, met dien verstande dat:
a. het gebouw uitsluitend in het bouwvlak is toegestaan;
b. de goot- en bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 meter.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de bepaling dat de
bouwhoogte niet meer dan 10 meter mag bedragen.

9.3

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik dat strijdig is met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.
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het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden als standplaats voor
kampeermiddelen;
het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden voor het stallen en/of de
opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- en vliegtuigen.
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Artikel 10
10.1

Water - 1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

water(berging), waterstaatkundige werken en waterhuishoudkundige voorzieningen;
beroeps- en recreatievaart;
steigers en andere werken ten behoeve van waterrecreatie en beroepsmatig varen;
sluizen, kaden, havenvoorzieningen;
op- en overslag, palen, laad- en losplaatsen en andere oevervoorzieningen;
scheepvaartverkeerstekens en andere nautische verkeersvoorzieningen;
afmeerlocatie voor maximaal 2 schepen voor charter/verhuur ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van water - 1';
h. een bunkerstation met ondergeschikte detailhandel ten behoeve van de scheepvaart ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - 2 ':
i. afmeerlocatie voor maximaal 2 schepen voor charter/verhuur ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van water - 3';
j. afmeerlocatie voor de in- en verkoop van vaartuigen kleiner dan 22 meter ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van water - 4';
k. een brug ter plaatse van de aanduding 'brug';
l. een veerhaven ter plaatse van de aanduiding 'veerhaven';
m. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

10.2

Bouwregels
Op en onder de in lid 10.1 genoemde gronden mogen, met uitzondering van gebouwen
behorend bij bruggen en sluizen, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd ten dienste van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:
a.
b.

10.3

maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde: 5 meter;
maximum bouwhoogte scheepvaartverkeerstekens en andere nautische
verkeersvoorzieningen: 12 meter.

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik dat strijdig is met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:
a.

b.

10.4

het gebruik van gronden voor het aan- en afmeren of afgemeerd houden van:
1. schepen anders dan ten behoeve van het gebruik ten dienste van de bestemming
dan wel het gebruik van de aangrenzende gronden;
2. woonschepen;
3. recreatievaartuigen;
het belemmeren van een vlotte, veilige, doelmatige en milieuvriendelijke afwikkeling
van het scheepvaartverkeer en instandhouden van de oevers.

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1
sub a van de Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen in die zin dat na beëindiging van
de specifiek bestemde bedrijfsactiviteiten, zoals genoemd in artikel 10.1 onder sub g, h, i en
j de specifieke vorm van water te verwijderen.
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Artikel 11
11.1

Wonen
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

11.2

wonen al dan niet in combinatie met de uitoefening van huisgebonden beroep of
huisgebonden bedrijf;
garages ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';
overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

Bouwregels
Op en onder de in lid 11.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste
van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

11.2.1

Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.
b.

c.
d.
11.2.2

hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum
bouwhoogte (m)' is ten hoogste de aangegeven maximale goot- en/of bouwhoogte
toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' mag de bouwhoogte niet meer dan 3 meter
bedragen;
dakkapellen zijn toegestaan, onder de voorwaarden zoals opgenomen in lid 11.2.2
onder h.

Bijbehorende bouwwerken ten behoeve van wonen
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van wonen gelden de volgende
bepalingen:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
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binnen de bouwvlakken en op de bij het hoofdgebouw behorende erven die liggen
binnen de bestemming mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50% van het deel van het erf binnen de
bestemming 'Wonen', met uitzondering van het bouwvlak, tot een maximum van 75 m².
Indien het oppervlak van het desbetreffende erf bij de woning groter is dan 300 m², mag
maximaal 100 m² worden bebouwd;
de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal de hoogte van de
eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw + 0,3 meter;
de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk is gelijk aan of kleiner dan die van het
hoofdgebouw;
bij een hoofdgebouw met kap ligt de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk
minstens 1,50 meter onder de nok van het hoofdgebouw;
naast het hoofdgebouw gelegen bijbehorende bouwwerken zijn alleen toegestaan aan
één zijde van de woning;
de maximale breedte van naast het hoofdgebouw gelegen bijbehorende bouwwerken is
60% van de breedte van het hoofdgebouw met een maximum van 5 meter;
dakkapellen in het voordakvlak of in een naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd
zijdakvlak zijn toegestaan met dien verstande dat:
1. de hoogte niet meer dan 1,75 meter bedraagt;
2. de zijkant meer dan 0,5 meter van de erfgrens of van de zijkant van het dakvlak is
gelegen;
3. de bovenkant meer dan 0,5 meter van de nok is gelegen;
4. de voet tussen 0,5 meter en 1 meter boven de goot is gelegen;
5. de breedte niet meer bedraagt dan:
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6.
7.
11.2.3

50% van de voorgevel met een maximum van 4,5 meter; dan wel
70% van de zijgevel;
niet meer dan twee dakkapellen per dakvlak zijn toegestaan;
bij het plaatsen van twee dakkapellen op een dakvlak deze op één lijn en met een
minimale tussenruimte van 0,6 meter gebouwd moeten worden.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a.
b.

11.2.4

maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen: 2 meter;
maximum bouwhoogte van andere bouwwerken: 3 meter.

Dakterras
Voor het bouwen van een dakterras gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

11.3
11.3.1

het dakterras wordt vanuit de woning ontsloten;
op het dakvlak is alleen een bouwwerk geen gebouw zijnde toegestaan in de vorm van
een terrasafscheiding;
het onder b bedoelde bouwwerk is maximaal 1,5 meter hoog;
zowel het onder b bedoelde bouwwerk als het dakterras liggen minstens 1 meter terug
ten opzichte van de voorgevel;
als de zijgevel gericht is naar het openbaar toegankelijk gebied, ligt het onder b
bedoelde bouwwerk en het dakterras minstens 1 meter terug ten opzichte van de
zijgevel;
als het dakterras op een bijbehorend bouwwerk is gelegen en vanuit een kap wordt
ontsloten, is de toegang geregeld via een dakkapel of dakloggia;
als het dakterras op een bijbehorend bouwwerk is gelegen en het terras vanuit een
rechte gevel wordt ontsloten, is de toegang geregeld via de bestaande, eventueel
aangepaste gevel zonder verdere uitbreidingen.

Afwijken van de bouwregels
Afwijken met betrekking tot hoofdgebouwen
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.2.1 ten
behoeve van de vergroting van een vrijstaand hoofdgebouw in achterwaartse richting, met
inachtneming van de volgende bepalingen:
a.
b.

11.3.2

de diepte van de woning mag niet meer dan 10 meter bedragen;
in afwijking van het bepaalde onder a mag de woning met 10% van de diepte van het erf
achter de achtergevel worden vergroot wanneer deze diepte van het erf meer dan 10
meter bedraagt tot een maximum van 12 meter, behalve wanneer het erf achter de
achtergevel van de belendende percelen kleiner is dan 10 meter.

Afwijken met betrekking tot diepte van hoofdgebouw
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 11.2.1 ten behoeve van
vergroting van een hoofdgebouw in achterwaartse richting met inachtneming van de
volgende bepalingen:
a.
b.

11.3.3

de diepte mag niet meer dan 15 meter bedragen;
in afwijking van het bepaalde onder a dient, wanneer het hoofdgebouw een woning
betreft, het erf een strook te omvatten die over de volle breedte van het gebouw aansluit
en een diepte heeft van minimaal 5 meter.

Afwijken met betrekking tot de hoogte van hoofdgebouw
Bij omgevingsvergunning kan, worden afgeweken van het bepaalde in 11.2.1 ten behoeve
van vergroting van een hoofdgebouw met inachtneming van de volgende bepalingen:
a.
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de maximum bouwhoogte kan worden verhoogd tot maximaal 15 meter.
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11.3.4

Afwijken met betrekking tot dakkappellen
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.2.2 onder h
ten behoeve van het plaatsen van dakkapellen, met inachtneming van de volgende
bepalingen:
a.

11.3.5

de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend toegepast nadat er is getoetst aan de
redelijke eisen van welstand en hierop een positief advies is gegeven (trendsetter).

Voorwaarden
Bij toepassing van het bepaalde in artikel 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3 en 11.3.4 wordt getoetst of
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan of geen onevenredige aantasting zal
plaatsvinden van:
a.
b.
c.
d.
e.

11.4

het bebouwingsbeeld;
de gebouwtypologie;
de bezonningssituatie op de aangrenzende percelen;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen;
het openbare karakter van het aangrenzende gebied.

Specifieke gebruiksregels
Onder toegestaan gebruik wordt verstaan het gebruik van gedeelten van woningen ten
behoeve van een huisgebonden beroep en/of bedrijf, mits:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
het vloeroppervlak in gebruik voor de beroeps- of de bedrijfsmatige activiteit niet groter
is dan 30% van het bruto vloeroppervlak van de woning, met een maximum van 65 m²;
de ruimtelijke uitstraling en invloed op de omgeving passend is bij de woonfunctie;
ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit wordt voorzien in voldoende
parkeergelegenheid;
het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
er geen horeca en/of detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd Bed & Breakfast;
het beroep of bedrijf door de bewoner wordt uitgeoefend.
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Hoofdstuk 4

Bepalingen voor het hele plangebied

Artikel 12

Waarde - Archeologie

12.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden.
Voor zover nog andere dubbelbestemmingen voor deze gronden zijn aangegeven, is de
volgende voorrangsregeling van toepassing:
a.
b.

12.2
12.2.1

in de eerste plaats de bepalingen van artikel 13'Waterstaat - Waterkering';
in de tweede plaats de bepalingen van artikel 12 'Waarde - Archeologie'.

Bouwregels
Vaststelling archeologische waarden
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt door de aanvrager een rapport
overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden, die blijkens de aanvraag
zullen worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende
mate zijn vastgesteld.

12.2.2

Voorwaarden
Indien uit het archeologisch rapport zoals bedoeld onder lid 12.2.1 blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door de vergunde werkzaamheden kunnen worden
verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende
voorwaarden verbinden aan de vergunning:
a.
b.
c.

12.2.3

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden en/of (te
laten) onderzoeken door een deskundige die voldoet aan door burgemeester en
wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

Uitgezonderde bouwwerkzaamheden
Het onder lid 12.2.1 bepaalde is niet van toepassing in geval van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor:
a.
b.
c.

12.3

de bouw van bouwwerken, waarbij geen grondwerk wordt verricht op een diepte van
van meer dan 0,50 meter onder het maaiveld;
de bouw van een bouwwerk waarvan de maximale of totale oppervlakte kleiner is dan
50 m²;
een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd.

Nadere eisen
Bij omgevingsvergunning kunnen nadere eisen gesteld worden ten aanzien van de situering,
de inrichting en het gebruik van de gronden aangewezen voor 'Waarde - Archeologie', indien
uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn.

blad 41 van 64

Ruimte - Antea Nederland B.V.

concept omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Provincie Zaanstad
Projectnummer 409741

12.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
12.4.1

Algemeen
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsverguning de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

12.4.2

het tot stand brengen of in exploitatie nemen van boor- en pompputten;
het ontginnen, het bodemverlagen, het afgraven, het egaliseren en het vergraven dieper
dan 0,50 meter;
de bodem ophogen hoger dan 0,50 meter;
het aanleggen en verbreden van sloten, vijvers en andere watergangen;
het verlagen of verhogen van het grondwaterpeil;
het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- en andere
leidingen en daarmee verband houdende constructies;
het bebossen van gronden of aanbrengen of verwijderen van diepwortelende
beplanting;
het rooien van bos of boomgaarden;
het aanleggen, verbreden en (half)verharden van wegen, paden, banen of
parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem
dieper dan 0,50 meter.

Uitzondering
Het in lid 12.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a.
b.
c.
d.

12.4.3

het normale onderhoud en beheer betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens verleende vergunning;
een oppervlakte hebben die minder dan 50 m² bedraagt.

Voorwaarden voor verlening
De in lid 12.4 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien op basis
van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat de archeologische waarden door de
werken of werkzaamheden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

12.4.4

Voorwaarden
Aan de omgevingsvergunning kan één of meerdere van de volgende voorwaarden worden
verbonden:
a.
b.
c.

12.5

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan
door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en met in achtneming van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht, te wijzigen, in die zin dat de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien:
a.
b.
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uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig
zijn;
het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in de
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bescherming van deze waarden.
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Artikel 13
13.1

Waterstaat - Waterkering
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. de instandhouding en de bescherming van de waterkering;
b. met de daarbij behorende:
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde;
d. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
Voor zover de dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:
e.
f.

13.2

in de eerste plaats de bepalingen van artikel 13;
in de tweede plaats de bepalingen van artikel 12 Waarde - Archeologie;

Bouwregels
Op en onder de in lid 13.1 genoemde gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken ten
dienste van de waterkeringen.

13.3
13.3.1

Afwijken van de bouwregels
Algemeen
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.2 teneinde
gebouwen en bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende andere
bestemmingen toe te staan.

13.3.2

Voorwaarden
Bij toepassing van het bepaalde in lid 13.3.1 wordt getoetst of geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de belangen van de dijk. Voorts dient schriftelijk advies te worden
ingewonnen bij de waterkeringbeheerder.

13.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
13.4.1

Algemeen
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en
wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

13.4.2

het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
het aanleggen en/of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheid en het
aanbrengen van oppervlakteverhardingen, met een oppervlakte van meer dan 800 m²;
het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en opgaande beplanting;
het graven, dempen, verbreden of verdiepen van waterlopen, waterpartijen en andere
wateren;
het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of
communicatieleidingen;
het verwijderen van bomen, houtgewas, de verwijdering van bodemvegetaties, riet en
andere oevervegetatie;
het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden.

Uitzondering
Het in lid 13.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a.
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het normale onderhoud betreffen;
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b.
c.
13.4.3

reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare,
nutsvoorzieningen.

Voorwaarden voor verlening
De in lid 13.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:
a.
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geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de waterkering en vooraf
schriftelijk advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.
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Artikel 14
14.1
14.1.1

Gebiedsaanduidingen
Geluidzone - industrie
Algemeen
a.

b.

14.1.2

Specifieke bouw- en gebruiksregels
a.

b.

14.1.3

de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie - 1' zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende functies, mede bestemd tot de geluidszone - industrie
behorend bij het industrieterrein Zaandammer en Achtersluispolder;
de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie - 3' zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende functies, mede bestemd tot de geluidszone - industrie
behorend bij het industrieterrein Westpoort, zoals vastgesteld bij provinciaal
inpassingsplan 'Aanpassing geluidzones Westpoort en Hoogtij' van 2 maart 2015.

In afwijking van het bepaalde in de overige regels mogen ter plaatse van de aanduiding
'Geluidzone - industrie - 1' en 'Geluidzone - industrie - 3' alleen geluidgevoelige
objecten worden opgericht indien wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde dan
wel een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.
Tot een gebruik, strijdig met de aanduiding 'Geluidzone - industrie - 1' en 'Geluidzone industrie - 3' wordt in ieder geval gerekend het gebruik van niet geluidgevoelige
objecten als geluidgevoelig object.

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan, bij een omgevingsvergunning, afwijken van het bepaalde in lid
14.1.2 voor het toestaan van geluidgevoelige functies indien:
a.
b.

14.2

toepassing is gegeven aan de bepalingen in artikel 19.8;
voldaan wordt aan een veilige leefomgeving confomr de vereiste van de beleidslijn
'Gezond en veilig'.

Veiligheidszone - brandstofopslag
Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - brandstofopslag' mogen geen kwetsbare
objecten worden gebouwd dan wel worden gebruikt of laten gebruiken.

14.3
14.3.1

Vrijwaringszone - Noordzeekanaal
Algemeen
Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - Noordzeekanaal' mogen geen gebouwen
worden gebouwd.

14.3.2

Specifieke gebruiksregels
Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - Noordzeekanaal' wordt als strijdig gebruik
in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt
kwetsbaar object.

14.3.3

Afwijken van de bouw en gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan, bij een omgevingsvergunning, afwijken van het bepaalde in:
a.
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lid 14.3.1 voor het toestaan van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, na
verplichte advisering door het Centraal Nautisch Beheer, Rijkswaterstaat en de
brandweer waarbij de volgende aspecten in acht moeten worden genomen:
1. de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte;
2. de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieapparatuur
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b.

14.4

voor de scheepvaart;
3. het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten;
4. de toegankelijkheid van de rijksvaarweg voor hulpdiensten, en
5. het uitvoeren van beheer en onderhoud van de rijksvaarweg;
14.3.2 en toestaan dat kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits:
1. met de toepasselijke richtwaarden en risicoafstanden ten aanzien van kwetsbare
en beperkt kwetsbare objecten rekening wordt gehouden;
2. het groepsrisico wordt afgewogen;
3. voldaan wordt aan een veilige leefomgeving confomr de vereiste van de beleidslijn
'Gezond en veilig'.

Overig - stap 3 besluit
Binnen deze aanduiding mogen geluidgevoelige functies uitsluitend worden gebouwd en in
gebruik worden genomen als toepassing is gegeven aan de bepalingen in artikel 19.8.
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Hoofdstuk 5
Artikel 15

Algemene regels
Emissienormen
Degene die de activiteit verricht voldoet aan de volgende regels:

15.1

Geluid
a.

Het geluidsniveau veroorzaakt door de activiteiten binnen het plangebied bedraagt ter
plaatse van de perceelsgrens niet meer dan PM, met dien verstande dat het
geluidniveau op de gevel van een geluidgevoelige functie cumulatief niet meer mag
bedragen dan PM
b. De binnenwaarde van woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - 1' bedraagt ten hoogste xx dB(A).
c. Ter plaatse van de aanduiding 'hogere grenswaarde geluid' geldt dat een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een geluidgevoelig object slechts wordt
verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond, dat de geluidbelasting op de
woning of een ander geluidsgevoelig object niet meer bedraagt dan aangeduid;
PM afstemming met mer + stap 3 (januari 2017)

15.2

Geur
PM ivm check geurbeleid gemeente

15.3

Stof
PM afstemmen met mer

blad 49 van 64

Ruimte - Antea Nederland B.V.

concept omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Provincie Zaanstad
Projectnummer 409741

Artikel 16

Algemene zorgplicht
a.

b.

c.
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Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen
kan hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht:
1. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om
die gevolgen te voorkomen;
2. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel
mogelijk te beperken of ongedaan te maken;
3. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te
laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.
Aan de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval voldaan, voor
zover in het omgevingsplan of een beleidsregel of een andere gemeentelijke verordening
specifieke regels zijn gesteld met het oog op de leefomgeving, en die regels worden
nageleefd.
Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen ter invulling van de verplichting
in het eerste lid.
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Artikel 17

Maatwerkvoorschriften
Het bevoegd gezag kan met het oog op de doelstelling zoals genoemd in artikel 3 en de
zorgplicht zoals genoemd in artikel 16, maatwerkvoorschriften geven voor de activiteiten
genoemd in de artikelen 4 en 5.
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Artikel 18
18.1

Gedoogplicht
Onderhoud voorzieningen ten behoeve van verkeer en water
De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat voorwerpen, borden of
voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht,
onderhouden, gewijzigd of verwijderd op of aan het bouwwerk.

18.2

Geluidsmetingen evenementen
de rechthebbende op een bouwwerk en bijbehorende gronden is verplicht toe te laten dat
geluidsmetingen worden verricht tijdens evenementen op of in het bouwwerk dan wel op de
bijbehorende gronden.
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Artikel 19
19.1

Geboden
Onderhoud sloten en andere wateren
De rechthebbende op sloten en andere wateren en riolen en putten buiten gebouwen
onderhoudt deze op zodanige manier dat deze geen nadeel voor de gezondheid of hinder
voor de gebruikers van de gebouwen of anderen opleveren.

19.2

Afkoppelen regenwater
De rechthebbende op sloten en andere wateren en riolen en putten buiten gebouwen voorziet
in het afkoppelen van regenwater van het riool op het open water

19.3

Watercompensatie
De gebiedseigenaar is geboden te voorzien in voldoende watercompensatie ten behoeve van
een goede waterhuishouding', met dien verstande dat de watercompensatie:
a.
b.

19.4

gerealiseerd moet worden op de gronden die aangewezen zijn voor transformatie zoals
bedoeld in Hoofdstuk 2;
niet is toegestaan op de gronden die bestemd zijn als Bos.

Monumenten
De eigenaar van de monumenten is geboden deze te beschermen door de bouwwerken ten
minste wind- en waterdicht te maken.

19.5

Cultuurhistorie en natuur
De gebiedseigenaar is geboden bij de herontwikkeling de natuurwaarden en
cultuurhistorische waarden te beschermen, zodanig dat deze niet onevenredig worden
geschaad.

19.6

Parkeren
De gebiedseigenaar is geboden te voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor de
gevestigde functies.

19.7

Verkeersveiligheid
De gebiedseigenaar is geboden de openbare ruimte verkeersveilig in te richten.

19.8

Compenserende maatregelen geluid
De gebiedseigenaar is geboden de maatregelen als bepaald in het stap-3 besluit, zoals
opgenomen in bijlage xx bij deze regels, te realiseren met dien verstande dat:
a.

b.

c.
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ter plaatse van de aanduiding 'Overig - stap 3 besluit - 1' dit niet van toepassing is op
geluidgevoelige functies op een lagere hoogte dan 5 meter met een maximum van xx
woningen;
ter plaatse van de aanduiding 'Overige - stap 3 besluit - 2' dit niet van toepassing is op
geluidgevoelige functies op een lagere hoogte dan 15 meter met een maximum van xx
woningen;
ter plaatse van de aanduiding 'Overige - stap 3 besluit - 3' dit niet van toepassing is op
geluidgevoelige functies op een lagere hoogte dan 30 meter met een maximum van xx
woningen.
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19.9

Stimuleren duurzame mobiliteit
De gebiedseigenaar is geboden maatregelen te treffen die het gebruik van duurzame
mobiliteit stimuleren, hiertoe wordt onder andere verstaan het realiseren van oplaadpalen
voor elektrisch rijden conform de vereisten uit de beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel
duurzaamheid'.

blad 54 van 64

Ruimte - Antea Nederland B.V.

concept omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Provincie Zaanstad
Projectnummer 409741

Artikel 20

Verboden
a.

b.
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Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een
wijze of tot een doel, strijdig met de functie. Onder verboden gebruik als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan:
1. het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
2. het gebruik van gronden en de daarop voorkomende bouwwerken ten behoeve van
een seksinrichting of seksbedrijf;
3. het gebruik van een woning als beroeps- of bedrijfsmatige werk- en/of
opslagruimte;
4. het gebruik van woningen anders dan voor één huishouden;
5. standplaats voor onderkomens;
6. het opslaan van materialen en voorwerpen behoudens voor zover dit noodzakelijk
is voor het in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van dit plan op de gronden toelaatbaar
gestelde gebruik;
7. het al dan niet ten verkoop opslaan van ongebruikte en/of gebruikte, dan wel
geheel of ten dele uit gebruikte onderdelen samengestelde motorrijtuigen of
aanhangwagens, welke bruikbaar en niet aan hun bestemming onttrokken zijn,
behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3
van dit plan op de gronden toelaatbaar gestelde gebruik;
8. het gebruiken als opslag-, stort-, lozing- of bergplaats van onbruikbare of althans
aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen en materialen,
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het in hoofdstuk 2 en
hoofdstuk 3 van dit plan op de gronden toelaatbaar gestelde gebruik;
9. het gebruik van gronden en de daarop voorkomende bouwwerken als
automatenhal/speelhal;
10. het gebruik van gronden en de daarop voorkomende bouwwerken als coffeeshop;
11. het gebruik of laten gebruiken van antennedragers, welke primair zijn opgericht
voor het dragen van antennes voor reclamedoeleinden.
Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregeld onderwerp wordt
voorzien door de Wet ruimtelijke ordening of de provinciale milieuverordening.
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Artikel 21

Omgevingsplanactiviteit
a.

b.
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Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan, met inachtneming
van internationaalrechtelijke, bij of krachtens de wet of provinciaal gestelde
verplichtingen en instructieregels worden afgeweken van het omgevingsplan.
Een omgevingsplanactiviteit wordt alleen verleend als dit beoogt bij te dragen aan de
doelstelling zoals genoemd in artikel 3.
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Artikel 22
22.1

Monitoring
Programma
Degene die een activiteit als bedoeld in artikel 4 dan wel artikel 5 verricht, voldoet aan de
volgende regels:
a.

b.

c.

22.2

het totaal aantal bvo van de in Hoofdstuk 2 aangewezen gronden mag niet meer
bedragen dan 180.000 m2 bvo, waarbij geldt dat:
1. niet meer dan 120.000 m2 bvo voor wonen mag worden gebruikt;
2. ten minste 60.000 m2 bvo wordt gereliseerd in de gebouwen ter plaatse van de
aanduiding 'cultuurhistorische waarde';
er is te aller tijden voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor personenvoertuigen
en fietsen binnen het plangebied volgens de normering zoals die hiervoor is opgenomen
in de beleidslijn 'gezond en veilig, onderdeel parkeren';
er is te aller tijden voorzien in voldoende waterberging/watercompensatie binnen het
plangebied volgens de normering zoals die hiervoor is opgenomen in de beleidslijn
'Gezond en veilig, onderdeel waterhuishouding'.

Monitoring programma
Ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning voor de in
artikel 4 en artikel 5 genoemde functies is monitoring verplicht van de te realiseren
eenheden:
a.

b.

22.3

het college van burgemeester en wethouders monitort jaarlijks het totale
brutovloeroppervlak dat is gerealiseerd alsmede het vloeroppervlak van de
gerealiseerde woningen;
de monitoringsgegevens worden jaarlijks gepubliceerd in een rapportage, die digitaal
raadpleegbaar is via internet en wordt toegezonden aan de gemeenteraad.

Monitoring parkeren
Ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning voor de in
artikel 4 en artikel 5 genoemde functies is monitoring verplicht van het aantal
parkeerplaatsen in relatie tot het gerealiseerde bruto vloeroppervlak en het aantal
woningen:
a.

b.

22.4

het college van burgemeester en wethouders monitort jaarlijks het totaal aantal
parkeerplaatsen dat is gerealiseerd afgezet tegen de parkeerbehoefte op grond van het
gerealiseerde vloeroppervlak;
de monitoringsgegevens worden jaarlijks gepubliceerd in een rapportage, die digitaal
raadpleegbaar is via internet en wordt toegezonden aan de gemeenteraad.

Monitoring waterhuishouding
Ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning voor de in
artikel 4 en artikel 5 genoemde functies is monitoring verplicht van een goede
waterhuishouding in relatie tot de gerealiseerde verharding en bebouwing:
a.
b.
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het college van burgemeester en wethouders monitort jaarlijks de totaal gerealiseerde
watercompensatie afgezet tegen de gerealiseerde oppervlakte verharding en bebouwing;
de monitoringsgegevens worden jaarlijks gepubliceerd in een rapportage, die digitaal
raadpleegbaar is via internet en wordt toegezonden aan de gemeenteraad.
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Artikel 23

Beleidsregels
a.

b.
c.
d.
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Ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de
in artikel 4 en artikel 5 genoemde functies worden de volgende beleidslijn betrokken:
1. beleidslijn 'Gebiedskwaliteit Hembrug';
2. beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel parkeren';
3. beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel duurzaamheid';
4. beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel waterhuishouding';
5. beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel evenementen';
6. beleidslijn 'Gezond en veilig, onderdeel graven';
De beleidslijn 'Gebiedskwaliteit Hembrug' kan na de vaststelling van dit plan
uitsluitend door de gemeenteraad worden gewijzigd;
De beleidslijn 'Gezond en veilig' kan na de vaststelling van dit plan door het college van
burgemeester en wethouders worden gewijzigd, nadat de gemeenteraad is geïnformeerd;
Bij de beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid,
worden de beleidsregels betrokken zoals die op dat moment luiden.
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Hoofdstuk 6
Artikel 24
24.1

Overgangs- en slotbepalingen
Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken
a.

b.

c.

24.2

Overgangsrecht gebruik
a.
b.

c.

d.
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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.
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met
maximaal 10%.
Sub 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.

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het plan strijdige gebruik, bedoeld in sub 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.
Indien het gebruik, bedoeld in sub 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.
Sub 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 25

Slotregel/Citeertitel
Deze regels worden aangehaald als: regels van het 'omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.' van
de gemeente Zaanstad

blad 60 van 64

Ruimte - Antea Nederland B.V.

concept omgevingsplan Nieuw Hembrug e.o.
Provincie Zaanstad
Projectnummer 409741

Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1
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voorschriftenkaart zichtlijnen
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