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Hoofdstuk 1 

Inleidende regels 

800.02.51.00.01.I'gl 





a. het plan: 

het Inpassingsplan Westfrisiaweg van de provincie Noord-Holland; 

b. het inpassingsplan: 

de geornetrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML -bestand 

NL.lMRO. 9927.lnpplWestfrisiaweg-0204 rnet de bijbehorende regels; 

c. aanduiding: 

een geornetrisch bepaald vlak of figuur, waarrnee de gronden zijn aan

geduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van 

het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

d. aanduidinggrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

e. bebouwing: 

een of rneer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

f. besternrningsgrens: 

de grens van een besternrningsvlak; 

g. besternrningsvlak: 

een geornetrisch bepaald vlak rnet eenzelfde besternrning; 

h. bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver

anderen en het vergroten van een bouwwerk, als rnede het geheel of 

gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

i. bouwwerk: 

elke constructie van enige ornvang van hout, steen, metaal of ander rna

teriaal, die hetzij direct of indirect rnet de grond is verbonden, hetzij 

direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

j. gebouw: 

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

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

k. geluidsbelasting: 

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een 

spoorweg; 
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l. geluidsgevoelige functies: 

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een 

gebouw of terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt; 

m. geluidgevoelige objecten: 

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige ge

bouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het 

Besluit geluidhinder; 

n. kunstwerk: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van civieltechnische 

en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, 

een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee ge

lijk te stellen voorziening; 

o. natuurvoorziening: 

voorzieningen ten behoeve van de geleiding of wering van dieren; 

p. pei l: 

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct 

aan de weg grenst: 

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet 

direct aan de weg grenst: 

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij 

voltooiing van de bouw. 

q. straatpeil: 

de hoogte van de straat of weg op de plaats waar het bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, aan die straat of weg grenst. 

800.02.51.00.01.rgl - Inpassingsplan Westfrisiaweg - 14 januari 2010 
Artikel 1 Begrippen 



A. il" 'it Uued 2 

Wl.H]ze VaJil'il meiJ:eil'il 

Bij toepassing van deze regels wordt als voIgt gemeten: 

a. de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vIal<; 

b. de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het 

boeibord, of een daarmee gelijl< te stellen constructiedeel; 

c. 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; 

d. 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 daar

mee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

e. de oppervlakte van een gebouw: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidings

muren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het af

gewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 
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Hoofdstuk 2 

Bestemmingsregels 

800.02.51.00.01.rgl 





3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - l' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met een doorgaande functie met dien verstande dat het aantal 

rijstroken van wegen niet meer dan 2 mag bedragen; 

b. de uitvoering van geluidswerende maatregelen ten behoeve van geluids

gevoelige functies, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aandui

ding 'geluidscherm'; 

c. kunstwerken; 

d. voet- en fietspaden; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. groenvoorzieningen; 

g. natuurvoorzieningen; 

h. openbare nutsvoorzieningen; 

i. voorzieningen voor waterbeheer; 

j. water. 

3.2 Bouwregels 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

b. Voar het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van geluidswerende maatregelen ten behoeve van 

geluidsgevoeUge functies ter plaatse van de aanduiding 'geluids

cherm' mag niet meer dan 5,5 m bedragen, met dien verstande dat 

ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm' het straatpeil geldt in 

afwijking van het peil als bedoeld in artikel 1 onder p; 

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, an

ders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en 

regeling van het verkeer mag niet meer dan 7,5 m bedragen. 
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3.3 Nadere eisen 

Gedeputeerde Staten kunnen, met het oog op het voorkomen van een oneven

redige aantasting van: 

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

het ruimtelijk beeld; 

de verkeersveiligheid; 

de woonsituatie; 

de milieusituatie; 

de sociale veiligheid, 

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken, geen ge

bouwen zijnde. 
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Ar1i:Hu~n 4 

Verkeell ~ :2 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Z' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met een doorgaande functie met dien verstande dat het aantal 

rijstroken van wegen niet meer dan 4 mag bedragen; 

b. de uitvoering van geluidscompenserende maatregelen ten behoeve van 

geluidsgevoelige functies, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de 

aanduiding 'geluidscherm'; 

c. kunstwerken; 

d. voet- en fietspaden; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. groenvoorzieningen; 

g. natuurvoorzieningen; 

h. openbare nutsvoorzieningen; 

i. voorzieningen voor waterbeheer; 

j. water. 

4.2 Bouwregels 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

b. V~~r het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van geluidswerende maatregelen ten behoeve van 

geluidsgevoelige functies ter plaatse van de aanduiding 'geluids

cherm' mag niet meer dan 5,5 m bedragen, met dien verstande dat 

ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm' het straatpeil geldt in 

afwijking van het peil als bedoeld in artikel 1 onder p; 

Z. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, an

ders dan rechtstreel(s ten behoeve van de geleiding, beveiliging en 

regeling van het verkeer mag niet meer dan 7,5 m bedragen. 
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4.3 Nadere eisen 

Gedeputeerde Staten kunnen, met het oog op het voorkomen van een oneven

redige aantasting van: 

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

het ruimtelijk beeld; 

de verkeersveiligheid; 

de woonsituatie; 

de milieusituatie; 

de sociale veiligheid, 

nadere eisen stellen aan de plaats en afrnetingen van bouwwerken, geen ge

bouwen zijnde. 
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lLendDIi'il~ ~ Gas 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die 

gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor: 

aardgastransportleidi ngen. 

5.2 Bouwregels 

a. In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen 

mogen op of in deze gronden niet worden gebouwd, anders dan voor de

ze bestemming. 

b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende regel: 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

dan 3 m bedragen. 

5.3 Ontheffing van de bouwregels 

Gedeputeerde Staten kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt 

van het doelmatig functioneren van de desbetreffende leiding, ontheffing ver

lenen van: 

a. het bepaalde in lid 5.2 sub a en lid 5.2 sub b en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits vooraf 

advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder; 

b. het bepaalde in lid 5.2 sub a en lid 5.2 sub c en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betref

fende leidingbeheerder. 
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5.4 Aanlegvergunning 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Gedeputeerde Staten, de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1. het aanbrengen van hoogopgaand en/of diepwortelende beplanting, 

waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting; 

2. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

3. het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbren

gen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan nor

maal spit- en ploegwerk; 

4. diepploegen; 

5. het aanbrengen van gesloten verhardingen; 

6. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het 

opslaan van afvalstoffen; 

7. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dem

pen van bestaande waterlopen; 

8. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers 

en ander straatmeubilair; 

9. het indrijven van voorwerpen in de bodem. 

b. De sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouw

werken zijnde, en werkzaamheden die: 

1. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

3. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende aanleg

vergunning 

4. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de lei

ding(en; 

5. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking 

van de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken. 

c. De sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend nadat vooraf ad

vies is ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder. 
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lLen<dlOiril~ = fJ=fl\Q)\Q)~SfPClIl'ilIl'ilHIl'il9J 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor " Leiding - Hoogspanning" aangewezen gronden zijn, naast de andere 

voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor boven

grondse hoogspanningsleidingen. 

6.2 Bouwregels 

a. In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen 

mag op of in deze gronden niet worden gebouwd, anders dan voor deze 

bestemming. 

b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende regel: 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 

meer dan 50 m bedragen. 

6.3 Ontheffing van de bouwregels 

Gedeputeerde Staten kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt 

van het doelmatig functioneren van de desbetreffende leiding, ontheffing ver

lenen van: 

a. het bepaalde in lid 6.2 sub a en lid 6.2 sub b en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits vooraf 

ad vies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder; 

b. het bepaalde in lid 6.2 sub a en lid 6.2 sub c en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betref

fende leidingbeheerder. 
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Hoofdstuk 3 

Algemene regels 

800.02.51.00.0"1.rgl 





Arr1tHu~U 71 

AIl'ilfJ:i~d{!,)JibJibJeUtl:enll"egen 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw

plan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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ArHkel 8 

Aigemene oB'lIi!:heffingsregeBs 

a. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van: 

1. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet 

meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

2. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van 

wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt 

aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe 

aanleiding geeft; 

3. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgren

zen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanlei

ding geeft; 

4. het bepaalde in het plan voor het bouwen van antennes en openbare 

lichtmasten waarvan de bouwhoogte ten hoogste 15 m mag bedra

gen; 

5. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, 

wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, 

gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletge

bouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 

de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m3 bedraagt. 

b. De onder a bedoelde ontheffingen mogen niet lei den tot een onevenre-

dige aantasting van: 

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

het ruimtelijk beeld; 

de verkeersveiligheid; 

de woonsituatie; 

de milieusituatie; 

de sociale veiligheid. 
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9.1 Geluidzone - industrie 

a. Aanduidingsomschrijving 

Ter plaatse van de aanduiding "geluidzone industrie" zijn de granden, 

behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede be

stemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op geluids

gevoelige objecten, veroorzaakt door het industrieterrein. 

b. Bouwregels 

Ter plaatse van de aanduiding "geluidzone .. industrie" geldt voor het 

bouwen van gebouwen de volgende regel: 

een op grand van de basisbestemming toelaatbaar gebouw, of de uit

breiding daarvan, dat aangemerkt kan worden als een geluidsgevoe

lig object, mag niet worden gebouwd. 

c. Specifieke gebruil<:sregels 

Ter plaatse van de aanduiding "geluidzone - industrie" zijn in ieder ge

val de volgende gebruiksvormen in strijd met de aanduidingsomschrij

ving: 

het gebruik van niet-geluidsgevoelige objecten als geluidsgevoelig 

object. 

9.2 Vrijwaringszone - straaipad 

a. Aanduidingsomschrijving 

Ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - straalpad" zijn de 

gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 

mede bestemd voor een straalpad. 

b. Bouwregels 

Ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - straalpad" geldt voor 

het bouwen van gebouwen de volgende regel: 

voor zover gebouwen en andere bouwwerken, die zijn toegestaan 

opgrond van de bestemmingsregels, zijn gelegen binnen het gebied 

ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' mag de 

hoogte van de betreffende gebouwen en andere bouwwerl<en niet 

meer dan 50 m bedragen. 
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Hoofdstuk 4 

Overgangs- en s lot -

regels 
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Ali"tdkefi 10 

OV'eIi"SJ<ElIl'ftSJsli"eclhl~ 

10.1 Overgangsrecht bouwwerken 

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

mingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 

krachtens een bouwvergunning, 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 bouwvergunning 

wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 

teniet gegaan. 

b. Gedeputeerde Staten kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het 

bepaalde in sub a v~~r het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het eerste lid met maximaal10%. 

c. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die welis

waar 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. 

10.2 Overgangsrecht gebruil< 

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 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. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, 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. 

d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in 

strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder be

grepen de overgangsbepaling van dat plan. 
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Artikel11 

SlotregeB 

Deze regels kunnen worden aangehaald als: 

'Regels van het Inpassingsplan Westfrisiaweg'. 

Aldus vastgesteld in de Statenvergadering van .... 

De voorzitter, De griffier, 
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