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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan 'Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128' van de gemeente 

Haarlemmermeer. 

 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0394.BPGnwvhoofdweg1128-C001 met de bijbehorende regels. 

 

1.3  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

 

1.4  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 

1.5  bebouwing 

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

 

1.6  bebouwingspercentage 

een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het bouwperceel 

dat maximaal mag worden bebouwd. 

 

1.7  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 

1.8  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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1.9  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. 

 

1.10  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

 

1.11  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

 

1.12  bouwperceelsgrens 

de grens van een bouwperceel. 

 

1.13  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

 

1.14  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. 

 

1.15  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

 

1.16  dienstverlening 

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van 

economische en/of maatschappelijke diensten aan derden, waaronder begrepen 

kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar aard daarmee gelijk te stellen 

bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van garagebedrijven en 

seksinrichtingen. 

 

1.17  gebouw 

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

wanden omsloten ruimte vormt. 
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1.18  horeca 

een bedrijfsfunctie, die is gericht op het verstrekken van logies en/of ter plaatse te nuttigen 

voedsel en dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie. De toegestane categorieën 

zijn conform de bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten'. 

 

1.19  kantoor 

een (deel van een) gebouw waarin directie en/of administratie van een (dienstverlenend) 

bedrijf zijn gevestigd. 

 

1.20  kunstobject 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat strekt tot het tot uitdrukking brengen van een 

kunstzinnig idee, door het op creatieve wijze vorm geven aan materiaal of materialen, zoals 

steen, hout, brons, glas en dergelijke. 

 

1.21  kunstwerk 

een civiel bouwwerk, waaronder zijn begrepen aquaducten, bruggen, sluizen, tunnels en 

viaducten, alsook daarmee gelijk te stellen bouwwerken. 

 

1.22  maaiveld 

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

waar een gebouw zal worden opgericht. 

 

1.23  nutsvoorziening 

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

communicatievoorzieningen, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes en voorzieningen ten 

behoeve van de inzameling van afval. 

 

1.24  planverbeelding 

de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan. 

 

1.25  voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 

belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

A. Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

 

2.1  peil 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van 

de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte 

van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander 

plaatselijk aan te houden waterpeil); 

d. voor een bouwwerk op een viaduct en brug: de hoogte van de kruin van het viaduct of 

de brug of de onderdoorgang ter plaatse van het bouwwerk. 

 

2.2  afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 

perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

 

2.3  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; de goothoogte van dakkapellen, topgevels, 

trappenhuizen, liftkokers, schoorstenen en andere gelijksoortige ondergeschikte bouwdelen 

worden buiten beschouwing gelaten. 

 

2.4  de (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. 

 

2.5  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). 

 

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

 

2.7  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de beganegrondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
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2.8  verticale diepte 

de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de beganegrondvloer tot het 

laagste punt van het gebouw, dan wel wanneer geen sprake is van een bovenliggende 

beganegrondvloer, gemeten van het peil tot het laagste punt van het gebouw. 

 

B. 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 m bedraagt. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de algemene regels, 

bestemd voor: 

a. groen; 

b. water en waterhuishoudkundige werken; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie', voor de 

instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het pomphuisje 

met daaraan ondergeschikt: 

d. wandel- en fietspaden. 

 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

mag zijn dan 6 m. 

 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

Ten aanzien van het gebruik geldt dat binnen de bestemmingen Groen en Maatschappelijk - 

Crematorium in totaal ten minste 1.500 m2 water dient te worden gerealiseerd, waarvan ten 

hoogste 650 m2 binnen de bestemming Groen. 

 

 

Artikel 4  Maatschappelijk - Crematorium 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk - Crematorium' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. crematorium met rouwcentrum, met bijbehorende voorzieningen; 

met (de) daarbij behorende: 

b. verhardingen; 

c. parkeren, met dien verstande dat tenminste 125 parkeerplaatsen worden gerealiseerd; 

d. groen; 

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

met daaraan ondergeschikt: 

f. uitingen van beeldende kunst. 
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4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. de oppervlakte van de bebouwing mag niet meer bedragen dan 1660 m2; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven 

maximale bouwhoogte toegestaan. 

 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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 m; 

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

 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Afwijken voor bouwen buiten bouwvlak 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1, 

sub a, voor het bouwen van extra bebouwing binnen danwel buiten het bouwvlak, met dien 

verstande dat: 

a. de omvang van de extra bebouwing per bouwperceel niet meer dan 40 m² mag zijn;  

b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag zijn dan 3 m respectievelijk 5 m. 

 

4.3.2  afwijken voor technische installaties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1, 

ten aanzien van de maximale bouwhoogte met 5 m voor het op stedenbouwkundig 

aanvaardbare wijze behuizen van de technische installaties, met dien verstande dat 

maximaal 25% van het dakvlak mag worden bebouwd. 

 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

Ten aanzien van het gebruik geldt dat: 

a. ten minste 125 parkeerplaatsen worden gerealiseerd; 

b. ten minste 1400 m2 ten behoeve van groenvoorzieningen wordt ingericht; 

c. binnen de bestemmingen Groen en Maatschappelijk - Crematorium in totaal ten minste 

1.500 m2 water dient te worden gerealiseerd, waarvan ten hoogste 650 m2 binnen de 

bestemming Groen; 

d. Het gebruik van gebouwen voor activiteiten zoals horeca en dienstverlening dienende ter 

functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan. Daarbij geldt dat: 

1. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer 

mag omvatten dan 10% van de brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met 

een maximum van 150 m² ingeval van horeca of dienstverlening en een maximum 

van 100 m² ingeval van detailhandel; 

2. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden 

van de hoofdactiviteit; 

3. toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de 

toegang van de hoofdactiviteit. 

 



  9  

 

  
Adviesbureau RBOI   081535.16310.00 

Rotterdam / Middelburg  

Artikel 5  Waarde - Cultuurhistorie 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud en herstel van de ter plaatse 

voorkomende cultuurhistorische waarden van het vrijstaande voormalige pomphuis, 

waaronder het vrije en open zicht.  

 

5.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat er niet 

mag worden gebouwd ten behoeve van de voor deze gronden andere aangewezen 

bestemming, indien als gevolg daarvan onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

cultuurhistorische waarde van de gronden en bouwwerken. 

 

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

5.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden; 

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas; 

c. het aanbrengen van verhardingen; 

d. het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden; 

e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik; 

f. het aanleggen van ligplaatsen voor vaartuigen; 

g. het aanbrengen van drainage; 

h. het aanleggen van leidingen. 

 

5.3.2  Uitzondering op het uitvoeringsverbod 

Het in lid 5.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

 

5.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De in lid 5.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  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 7  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 parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;  

b. de ruimte tussen bouwwerken. 

 

 

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan, 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 wordt vergroot tot niet meer dan 40 m. 
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Artikel 9  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op 

het moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregel 

Artikel 10  Overgangsrecht 

10.1  Overgangsrecht ten aanzien van bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

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

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan 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 tenietgegaan. 

b. 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%. 

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

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

10.2  Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 

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

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 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. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. 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. 

 

10.3  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. 
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Artikel 11  Slotregel 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Regels van het bestemmingsplan 'Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128' van de gemeente 

Haarlemmermeer.  

 

 


