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HOOFDSTUK 1:     Inleidende regels 
 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

 

plan: (digitaal) 

het bestemmingsplan Buitenkaag Zweilandstraat van de gemeente Haarlemmermeer. 

 

bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

'NL.IMRO.0394.BPGbuizweilandstra-B001'  met de bijbehorende regels en bijlagen 

 

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. 

 

aan huis verbonden beroepsuitoefening:  

het in of aan huis uitoefenen van (vrije) beroepen en/of het in of aan huis ontplooien van 

bedrijfsmatige activiteiten door de bewoner van dat huis en maximaal één werknemer.  

 

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. 

 

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.  
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bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 

uitsluiting van onderbouw en zolder. 

 

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. 

 

bijbehorend bouwwerk:  

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander 

bouwwerk, met een dak; 

 

erker: 

een aan een voor- of zijgevel van een hoofdgebouw uitgebouwd deel. 

 

gebouw: 

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

 

hoofdgebouw: 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de 

bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

 

maaiveld: 

de bovenkant van het oorspronkelijke dan wel (verhoogd of verlaagd) aangelegd terrein waar 

een gebouw  zal worden opgericht.  

 

nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- en 

communicatievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de inzameling van afval. 

 

normaal onderhoud: 
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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.  

 

praktijkruimte: 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn inrichting en indeling geschikt is om 

te worden gebruikt door beoefenaren van vrije beroepen; onder vrije beroepen worden in dit 

plan verstaan (para)medische, juridische, therapeutische, ontwerp-technische, administratieve, 

kunstzinnige en daarmee gelijk te stellen beroepen.  

 

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. 

 

water en waterhuishoudkundige voorzieningen: 

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere 

waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen. Alsmede voorzieningen die 

nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, 

hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan duikers, stuwen, 

infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten en dergelijke. 

 

webwinkel aan huis: 

een aan de hoofdfunctie van het perceel ondergeschikte vorm van detailhandel waarbij 

goederen via internet te koop worden aangeboden aan particulieren. Daarbij kan ook horen dat 

de gedane bestellingen worden geaccepteerd, de betalingen worden gecontroleerd en de 

bestelde goederen worden verzameld, verpakt, gereedgemaakt ter verzending en ter 

verzending worden aangeboden. Ter plaatse worden geen goederen te koop aangeboden, vindt 

geen uitstalling van goederen plaats en worden geen goederen geleverd aan klanten. De 

activiteit mag niet zodanig zijn dat deze onevenredige hinder oplevert in de woonomgeving 

 

woning:  

een gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. 

 

woongebouw: 

een gebouw dat twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen 

woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 

worden. 
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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 

perceelgrenzen 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 e.d. 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; 



 

 
5 

 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 of brug : de hoogte van de kruin van het viaduct of de 

brug ter plaatse van het bouwwerk. 

 

verticale diepte: 

de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane grondvloer tot het 

laagste punt van het gebouw, danwel wanneer geen sprake is van een bovenliggende begane 

grondvloer, 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 bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen (dus niet goot- en 

bouwhoogten) niet meer dan 1 meter bedraagt. 
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HOOFDSTUK 2:     Bestemmingsregels 
 

 

Artikel 3: Agrarisch 

 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor 

a. agrarische bedrijfsactiviteiten met een, in hoofdzaak, grondgebonden bedrijfsvoering, met 

uitzondering van glastuinbouw, intensieve veehouderij en stoeterij; 

met daarbij behorend(e): 

b. verhardingen; 

c. paden; 

d. groen; 

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. nutsvoorzieningen.  

 

3.2 Bouwregels 

 

3.2.1 Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling: 

gebouwen zijn niet toegestaan. 

 

3.2.2 Voor het bouwen van een bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de hoogte van erfafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 

meter. 

 

Artikel 4: Tuin 

 

4.1.  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;  

met daarbij behorend(e): 

b. opritten, terreinverhardingen en paden; 

c. bouwwerken, met uitzondering van carports  

 

4.2.  Bouwregels 

 

4.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:  

a. toegestaan zijn erkers; 

b. de diepte van erkers mag niet meer zijn dan 1 meter, met dien verstande dat de afstand 

tussen de erker en de bouwperceelsgrens niet minder dan 1 meter is; 

c. de breedte van erkers mag niet meer dan 65 % van de breedte van de gevel van het 

hoofdgebouw; 
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d. de bouwhoogte van erkers mag niet meer zijn dan 0,3 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, tot een maximum 

van 4 meter. 

 

4.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 1 meter; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 

meter. 

 

4.3.  Specifieke gebruiksregels 

 

4.3.1 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming,  wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van 

normaal tuinonderhoud; 

b. het gebruik van gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.  

 

Artikel 5: Verkeer 

 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

 
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, woonstraten, fiets- en voetpaden; 

b. parkeervoorzieningen; 

c. groen; 

d. bergbezinkbassins; 

e. kunstwerken 

met daarbij behorend(e): 

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

g. voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidschermen en 

luchtkwaliteitschermen;  

h. nutsvoorzieningen; 

i. speelvoorzieningen 

met daaraan ondergeschikt: 

j. kunstobjecten; 

k. reclame-uitingen. 

 

5.2 Bouwregels 

 

5.2.1 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 m2; 
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d. de diepte van bergbezinkbassins mag niet meer zijn dan 4 meter. 

 

5.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte niet 

meer mag zijn dan 10 meter. 

 

Artikel 6: Wonen – Gestapeld  

 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Wonen - Gestapeld’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woongebouwen; 

b. aan huis verbonden beroepsuitoefening;  

met daarbij behorend(e): 

c. tuinen 

d. terreinverhardingen; 

e. erven; 

f. bergingen 

g. parkeervoorzieningen. 

 

6.2.  Bouwregels 

 

6.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ zijn de aangegeven 

maximale goot- en bouwhoogte toegestaan; 

c. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte’ is de aangegeven maximale 

bouwhoogte toegestaan. 

 

6.2.3  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 

meter; 

 

6.2.4  Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. ondergrondse gebouwen ook mogen worden gebouwd zonder een daarboven 

aanwezig bovengronds gebouw. 

b. de ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag  met een 

maximale diepte van 3 meter.  

 

6.3  Specifieke gebruiksregels 

 

6.3.1.  Het gebruik van een woning ten dienste van aan huis verbonden beroepsuitoefening is 

toegestaan tot niet meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning, tot een 

maximum van 50 m².  
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6.3.2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:  

a. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze 

bestemming ten behoeve van zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, voor 

zover het betreft bergingen; 

het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten 

behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een 

afwijkend gebruik is toegestaan;  

b. het bij aan huis verbonden beroepsuitoefening ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten 

die vallen in een hogere categorie dan categorie 1 van de VNG-uitgave Bedrijven en 

Milieuzonering (uitgave juli 2007); 

c. het ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis hebben van bedrijfsmatige opslag in 

de open lucht; 

d. het gebruiken van het hoofdgebouw ten behoeve van detailhandel, met uitzondering 

van webwinkels aan huis, wanneer deze voldoen aan de bepalingen van lid 3.1. 
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HOOFDSTUK 3:     Algemene regels 
 

 

Artikel 7: 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 8: 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. de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen; 

b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 

c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 

e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; en 

f. de ruimte tussen bouwwerken. 

 

Artikel 9: Algemene afwijkingsregels 

 

Burgemeester en wethouders, 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 dit bestemmingsplan 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;  

c. het in geringe mate afwijken tot ten hoogste 2 m van een bouwgrens, mits dit nodig is om 

het plan 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.  
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Artikel 10: Algemene wijzigingsregels 

 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan 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 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% 

worden vergroot. 

 

Artikel 11: Luchtvaartverkeerzone – lib 

 

11.1 Luchtvaartverkeerzone- LIB 2.2.1 

Voor zover de gronden, met de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone-lib’, zijn gelegen binnen de 

luchtvaartverkeerzone-LIB art. 2.2.1, zoals aangegeven in de bij deze regels behorende bijlage 

LIB 221, gelden de beperkingen met betrekking tot bebouwing en het gebruik daarvan, gesteld 

in artikel 2.2.1 van het ‘Luchthavenindelingbesluit Schiphol’ 

 

11.2  Luchtvaartverkeerzone- LIB 2.2.2 

Voor zover de gronden, met de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone-lib’, zijn gelegen binnen de 

luchtvaartverkeerzone-LIB art. 2.2.2,  zoals aangegeven in de bij deze regels behorende bijlage 

LIB 222, 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’ 

 

Artikel 12: Wro-zone – wijzigingsgebied 

 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro- zone – 

wijzigingsgebied' de bestemming geheel of gedeeltelijk wijzigen in de bestemmingen Wonen en 

Tuin met inachtneming van de volgende bepalingen:  

a. voordat het wijzigingsplan wordt vastgesteld dient voor de woningen een verklaring van 

geen bezwaar op basis van artikel 8.9 van de Wet luchtvaart afgegeven te zijn; 

b. de woningen zijn grondgebonden en maximaal met twee aaneen gebouwd; 

c. het maximum aantal woningen is 4; 

d. de maximale goot- en bouwhoogte is 7 en 10 m; 

e. er dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid binnen het 

wijzigingsgebied. 
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HOOFDSTUK 4:  Overgangs- en slotregel 
 
 

Artikel 13: Overgangsrecht 

 

13.1 Overgangsrecht bouwwerken 

 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 

het bouwen, 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 omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 

twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.   

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

13.2 Overgangsrecht gebruik 

 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

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

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 

deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. 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. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

13.3 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 afwijken. 

 

Artikel 14: Slotregel 

 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:  

Regels van het bestemmingsplan Buitenkaag Zweilandstraat van de gemeente 

Haarlemmermeer.  
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