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HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
Artikel 0 Algemeen
Het is verboden om gronden te gebruiken en/of te bebouwen in strijd met de regels van
deze verordening.

Artikel 1 Begrippen
plan: (digitaal)
e
de beheersverordening 'Haarlemmermeer BADTOBERO 1 herziening’ van de gemeente
Haarlemmermeer.
beheersverordening:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels als vervat in het GMLbestand ‘NL.IMRO.0394.BVOhlm1eherzng-E001’
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft
archeologische waarde:
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en waarde studie van
de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde
bebouwingspercentage:
een percentage dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het
bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd
beperkt kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen dan wel het
Besluit externe veiligheid buisleidingen een grenswaarde of richtwaarde voor het
plaatsgebonden risico is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden
bergbezinkbassin:
een ten behoeve van de waterhuishouding vuilreducerende voorziening in de riolering et
zowel een bergings- als een bezinkfunctie in de vorm van een bak
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bestaand bouwwerk:
het op de dag van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan bestaande bouwwerk,
evenals een bouwwerk dat wordt of mag worden gebouwd krachtens een voor deze dag
verleende of krachtens een voor deze dag aangevraagde, maar nog te verlenen
omgevingsvergunning
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming
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.
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten
bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond
ecologische waarden:
de aan een gebied toegekende waarde als leefgebied voor één of meerdere al dan niet
met een wettelijk beschermde status soorten flora en fauna
geluidzoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging
in een bestemmingsplan een geluidzone (50 dB(A)) moet worden vastgesteld
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kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen dan wel het
Besluit externe veiligheid buisleidingen een grenswaarde of richtwaarde voor het
plaatsgebonden risico is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden
maaiveld:
de bovenkant van het oorspronkelijke dan wel (verhoogd of verlaagd) aangelegd terrein
waar een gebouw zal worden opgericht
natuurwaarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige
en biologische elementen voorkomend in dat gebied
nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- en
communicatievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de inzameling van afval
normaal onderhoud:
werkzaamheden die regelmatig nodig zijn voor een goed beheer van de gronden
ondergronds bouwen:
het bouwen en in gebruik nemen van de ruimte onder het maaiveld, zoals kelders en
parkeergarages
planverbeelding:
de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan
prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met anderen
tegen vergoeding
risicovolle inrichting:
een inrichting bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een
grenswaarde of richtwaarde voor het risico c.q. de risicoafstand moet worden
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten
stedenbouwkundige waarde:
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de stedenbouwkundige
elementen, zoals situatie en infrastructuur, alsmede de ligging van de bouwwerken in dat
gebied
voorkeursgrenswaarde:
de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden
afgeleid uit de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen,
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het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen en/of het Besluit
geluidhinder spoorwegen
zend-/ ontvanginstallatie:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat direct met de grond is verbonden (vrijstaand) of
indirect met de grond is verbonden (niet-vrijstaand), gericht op het gebruik voor (mobiele)
telecommunicatie
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
afstand:
de afstand tussen bouwwerken onderling, alsmede de afstand van bouwwerken tot
perceelsgrenzen wordt daar gemeten waar deze afstand het kleinste is.
(bouw)hoogte 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
dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak
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; de goothoogte van dakkapellen, topgevels,
trappenhuizen, liftkokers, schoorstenen en andere gelijksoortige ondergeschikte
bouwdelen worden buiten beschouwing gelaten.
hoogte van een windturbine:
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine
hoogte van een zend-/ ontvangstinstallatie:
de hoogte gemeten tussen de onderkant van de voet en het hoogste punt van de
antenne-installatie, bliksemafleiders en dergelijke niet meegerekend
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
lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
gemeenschappelijke scheidsmuren)
oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk
peil:
 voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
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voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:de
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander
plaatselijk aan te houden waterpeil);
voor een bouwwerk op een viaduct, brug, grondlichaam danwel kunstwerk met een
vergelijkbare functie: de hoogte van de kruin van het viaduct, de brug, het
grondlichaam of het kunstwerk ter plaatse van het bouwwerk.

verticale diepte:
de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de beganegrondvloer tot
het laagste punt van het gebouw, danwel wanneer geen sprake is van een
bovenliggende beganegrondvloer, gemeten van het peil tot het laagste punt van het
gebouw

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken
buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen c.q.
bestemmingsgrenzen (dus niet goot- en bouwhoogten) niet meer dan 1 meter bedraagt.
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HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
2.1 Bestemmingen
Artikel 3 Verkeer
3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, woonstraten, fiets- en voetpaden;
b. parkeervoorzieningen;
c. tijdelijk werkterrein ten behoeve van de realisering van de omlegging van de A9 ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - tijdelijk werkterrein';
d. ecologische verbindingszone, tevens voor de verwezenlijking;
e. groen;
f. bergbezinkbassins;
g. kunstwerken
met daarbij behorend(e):
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidschermen en
luchtkwaliteitschermen;
j. nutsvoorzieningen;
k. speelvoorzieningen
met daaraan ondergeschikt:
l. kunstobjecten;
m. reclame-uitingen.
3.2 Bouwregels

3.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. toegestaan zijn bergbezinkbassins en gebouwen ten behoeve van
speelvoorzieningen en verkeersafwikkeling;
b. de hoogte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen en
verkeersafwikkeling mag niet meer zijn dan 4 meter;
c. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen en
verkeersafwikkeling mag niet meer zijn dan 10 m 2;
d. de diepte van bergbezinkbassins mag niet meer zijn dan 4 meter.
3.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
bepalingen
a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 12 meter;
b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - tijdelijk werkterrein'
mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van het werkterrein, met dien
verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 8
meter mag bedragen.
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3.2.3 Tijdelijke werken
Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - tijdelijk
werkterrein' zijn de navolgende tijdelijke werken toegestaan:
a. opslag van materieel en materiaal, werkplaatsen, installaties, bouwketen en
parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers;
b. laad- en losplaatsen en grond-, zand- en slibdepots;
c. de aanleg van verhardingen en andere infrastructurele werken (waaronder wegen),
energievoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en afrasteringen;
d. bouwzones ter weerzijden van het nieuwe tracé ten behoeve van de
werkzaamheden.

Artikel 4 Water
4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. water;
b. waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. bergbezinkbassins;
d. bruggen ten behoeve van langzaam verkeer;
e. ecologische verbindingszone, tevens voor de verwezenlijking;
f. ter plaatse van de aanduiding ‘brug’ tevens een brug ten behoeve van gemotoriseerd
en/of langzaam verkeer;
met daarbij behorend(e):
f. verhardingen;
g. groen;
h. nutsvoorzieningen
met daaraan ondergeschikt:
i. vlonders, steigers, overkappingen of daaraan gelijk te stellen bouwwerken, geen
gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels

4.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. toegestaan zijn bergbezinkbassins;
b. de diepte van bergbezinkbassins mag niet meer zijn dan 4 meter.
4.2.2 De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6
meter.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik
voor:
a. ligplaatsen voor woonschepen;
b. opslag, behoudens tijdelijke opslag voortkomend uit het onderhoud en/ of gebruik in
overeenstemming met de bestemming van de betrokken gronden en bouwwerken.
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2.2 Dubbelbestemmingen
Artikel 5 Leiding - Brandstof
5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Brandstof’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse brandstofleiding,
met uitzondering van een Klasse 1 (K1)-leiding.
5.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een
bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging,
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van
de bestaande fundering.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor
het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de
veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is
ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts
worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.
5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden

6.4.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Brandstof'
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere
wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
5.4.2 Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van de verordening;
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b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of
ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten vormen.
5.4.3 Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden, kan worden verleend indien de betreffende werken en/of
werkzaamheden niet strijdig zijn met de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende
belemmeringenstrook.
5.5 Adviesprocedure

Alvorens omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 3 of lid 4 wint het bevoegd
gezag advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen
werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig worden
geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te
voorkomen.

Artikel 6 Leiding - CO2
6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - CO2' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende
bestemming(en), tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van
CO2 met de daarbij behorende belemmeringenstrook.
6.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een
bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging,
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van
de bestaande fundering.
6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het
bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de
veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is
ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts
worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.
6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
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6.4.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - CO2' zonder of
in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
e. mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere
wateren;
g. het permanent opslaan van goederen.
6.4.2 Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van de verordening;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of
ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten vormen.
6.4.3 Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of
werkzaamheden niet strijdig zijn met de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende
belemmeringenstrook.

Artikel 7 Leiding - Gas
7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding – Gas' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende
bestemming(en), tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van
gas met een druk van ten hoogste 40 bar met de daarbij behorende
belemmeringenstrook.
7.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een
bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging,
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van
de bestaande fundering.
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7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het
bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de
veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is
ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts
worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.
7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden

7.4.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde,
of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere
wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
7.4.2 Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van de verordening;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of
ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten vormen.
7.4.3 Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of
werkzaamheden niet strijdig zijn met de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende
belemmeringenstrook en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken
leidingexploitant.

Artikel 8 Leiding - Water
8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding – Water' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar
geldende bestemming(en), tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het
transport van water met de daarbij behorende belemmeringenstrook.
8.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
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a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een
bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging,
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van
de bestaande fundering.
8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het
bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de
veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is
ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts
worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.
8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden

8.4.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Water' zonder of
in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere
wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
8.4.2 Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van de verordening;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of
ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten vormen.
8.4.3 Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of
werkzaamheden niet strijdig zijn met de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende
belemmeringenstrook.
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HOOFDSTUK 3 Algemene regels
Artikel 9 Anti-dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling
van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 10 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de
Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
b. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
c. de ruimte tussen bouwwerken.

Artikel 11 geluidzone - industrie
11.1 Bestemmingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn geen geluidgevoelige
gebouwen toegestaan.
11.2 Bouwregels en gebruiksregels

Een woning of ander gebouw als bedoeld in lid 1 is binnen deze geluidzone niet
toegestaan, tenzij:
a. een besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde voor de betrokken woning of
voor het betrokken gebouw vóór de vaststelling van de verordening is genomen;
b. uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege het gezoneerd
industrieterrein op enige gevel van de betrokken woning of het betrokken gebouw
niet hoger zal zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde.

Artikel 12 luchtvaartverkeerzone - lib
12.1 Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.1

Voor zover de gronden, met de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - lib', zijn gelegen
binnen de luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.1, zoals aangegeven in bijlage LIB221,
gelden de beperkingen met betrekking tot bebouwing en het gebruik daarvan, gesteld in
artikel 2.2.1 van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.
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12.2 Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.2

Voor zover de gronden, met de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone - lib’, zijn gelegen
binnen de luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2, zoals aangegeven in bijlage LIB222,
gelden de beperkingen met betrekking tot de hoogte van gebouwen, andere
bouwwerken, geen gebouwen zijnde en objecten, gesteld in artikel 2.2.2 van het
'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.
12.3 Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.3

Voor zover de gronden, met de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone - lib’, zijn gelegen
binnen de luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.3, zoals aangegeven in bijlage LIB223,
gelden beperkingen met betrekking tot de vogelaantrekkende werking, gesteld in artikel
2.2.3 van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.

Artikel 13 veiligheidszone - bevi
13.1 Bestemmingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' gelden bouwbeperkingen voor het
tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico vanwege een Bevi-inrichting.
13.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de
volgende bepaling:
er mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit
externe veiligheid inrichtingen en het Vuurwerkbesluit worden gebouwd.
13.3 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd de aangeduide veiligheidszone te verkleinen of op te
heffen, indien door wijziging van wetgeving of verandering of verwijdering van de
inrichting een kleinere of geen veiligheidscontour meer van toepassing is.

Artikel 14 Algemene afwijkingsregels
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan
aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden, bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde op de
verbeelding en in deze regels voor:
a. het afwijken met niet meer dan 10% van de in de verordening aangegeven
percentages, maten en oppervlakten;
b. het in geringe mate aanpassen van het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of - intensiteit
daartoe aanleiding geven;
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c.

het in geringe mate afwijken tot ten hoogste 2 m van een bouwgrens, mits dit nodig is
om het bouwplan aan te passen vanwege een blijkbaar meetverschil tussen
werkelijke toestand van het terrein en de verbeelding;
d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;
e. het verhogen van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen met maximaal 25% ten
behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en
lichtkappen, mits de totale oppervlakte van vergrotingen op dat gebouw niet meer is
dan 50% van de oppervlakte van de bovenste verdiepingsvloer;
f. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, ten behoeve van civiele kunstwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot
tot niet meer dan 40 m.
g. burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte met 5 meter voor het op
stedenbouwkundig aanvaardbare wijze behuizen van de technische installaties, met
dien verstande dat maximaal 25% van het dakvlak mag worden bebouwd.

Artikel 15 Algemene wijzigingsregels
15.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen de in de verordening opgenomen bestemmingen
wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van
belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan
wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het
terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 meter zijn en het
bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
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HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 16 Overgangsrecht
16.1 Overgangsrecht bouwwerken

1.

2.

3.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening aanwezig
of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste
lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid
met maximaal 10 %.
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling
van dat plan.

16.2 Overgangsrecht gebruik

1.
2.

3.

4.

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van de verordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt
verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de 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.
Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.

16.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een
onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kunnen
burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat
overgangsrecht ontheffing verlenen.

Artikel 17 Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:
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e

Regels van de beheersverordening ‘Haarlemmermeer BADTOBERO, 1 herziening’ van
de gemeente Haarlemmermeer:
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