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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  Plan
Het inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag met identificatienummer 
NL.IMRO.9928.DOSx2019x0003043IP-OW01 van de provincie Zuid-Holland.

1.2  Bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage(n).

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  Bebouwingspercentage
de oppervlakte van de bebouwing, uitgedrukt in een percentage van de oppervlakte van het bouwvlak.

1.6  Beschermingszone
aan een leiding grenzende zone, waarin ter bescherming van die leiding voorschriften en beperkingen 
gelden.

1.7  Bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak. 

1.8  Bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

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

1.10  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.

1.11  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.

1.12  Bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.13  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.

1.14  Bijbehorende voorzieningen
voorzieningen die ten dienste staan van en ondergeschikt zijn aan de hoofdbestemming zoals parkeren, 
groenvoorzieningen (eilandjes), water, ontsluitingswegen, bruggen, duikers, kades, taluds en 
beschoeiingen.

1.15  Dove gevel
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 

bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 
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geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede
b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de 

delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

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

1.17  Geluidgevoelig gebouw
een gebouw zijnde een woning of een ander geluidsgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 1.2 van het 
Besluit geluidhinder. 

1.18  Peil
voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 
plaatse van de hoofdtoegang;
in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouw zijnde: de gemiddelde hoogte van het 
aansluitende afgewerkte maaiveld;

1.19  Warmteoverdrachtstation
een voorziening waarmee warmte wordt overgedragen van een warmtetransportleiding naar een 
warmtedistributienet.

  7



 inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag  

(ontwerp)

Artikel 2  Wijze van meten
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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, liftschacht en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2  grondoppervlakte van bebouwing:
de oppervlakte van de grond, in beslag genomen door de horizontale projectie van een bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf - Pompstation

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Pompstation' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. pompstation, inclusief bijbehorende aanvoer- en retourleidingen;
b. bijbehorende voorzieningen.

3.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven met de aanduiding 'maximale 
bouwhoogte (m)';

b. de grondoppervlakte mag niet meer bedragen dan 950 m2;
c. de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 

bedragen:
1. voor erf- en terreinafscheidingen 3 meter;
2. voor lichtmasten en vlaggenmasten 9 meter;
3. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter.

3.3  Specifieke gebruiksregels

Niet toegestaan zijn:

a. Bevi-inrichtingen;
b. geluidhinderlijke inrichtingen als bedoeld in de Wet geluidhinder;
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Artikel 4  Leiding - Warmtetransportleiding

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Warmtetransportleiding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

a. ondergrondse warmtetransportleidingen met de daarbij behorende beschermingszone;
b. bovengrondse warmtetransportleidingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van leiding - bovengronds' met de daarbij behorende beschermingszone;
c. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 1' en 'specifieke vorm van bedrijf 

- WOS 2' tevens voor een warmteoverdrachtstation;
Een en ander met de bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bijbehorende voorzieningen.

4.2  Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd waarbij de volgende regels gelden:

a. Uitsluitend mogen worden gebouwd bouwwerken ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde 
bestemming.

b. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan voor zover het een warmteoverdrachtstation betreft ter plaatse 
van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 1' of 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 2', 
waarbij voorts de volgende regels gelden:
1. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 1':

de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m;
de grondoppervlakte van het warmteoverdrachtstation mag niet meer bedragen dan 600 m2.

2. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 2':
het gebouw ten behoeve van het warmteoverdrachtstation is uitsluitend beneden maaiveld 
toegestaan, behoudens de toegangen die wel boven maaiveld zijn toegelaten;
de grondoppervlakte van het warmteoverdrachtstation mag niet meer bedragen dan 600 m2.

c. Bouwwerken, geen gebouwen zijn toegestaan tot een bouwhoogte van ten hoogste 3 m, met dien 
verstande dat deze bouwwerken geen gebouwen zijnde niet zijn toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet toegestaan'.

d. De hartlijn van de warmtetransportleiding wordt gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn 
leiding - warmtetransport' dan wel binnen een afstand van 1 meter uit deze aanduiding.

e. Het bepaalde onder d geldt niet ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 
1' en 'specifieke vorm van bedrijf – WOS 2'.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels als bedoeld onder 4.2 
onder a, b en c voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen, indien 
het leidingbelang niet onevenredig wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingbeheerder(s) en voorts onder de voorwaarde(n) dat:

a. met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende bouwregels wordt gebouwd 
en 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;

b. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 1' en 'specifieke vorm van bedrijf 
- WOS 2' in uitzondering op het gestelde onder 4.3 onder a alleen de voorwaarde in acht moet 
worden genomen dat er overeenkomstig de voor de betrokken bestemming(en) geldende 
(bouw)regels wordt gebouwd.

4.4  Specifieke gebruiksregels

a. Ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van leiding - tracé A' en 'specifieke vorm van 
leiding - tracé B' mag het tracé van de transportleiding uitsluitend ter plaatse van één van deze 
beide aanduidingen worden gerealiseerd. Het is niet toegestaan om de warmtetransportleiding ter 
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plaatse van beide aanduidingen te realiseren.
b. De geluidbelasting vanwege het warmteoverdrachtstation ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van bedrijf - WOS 2' mag op de gevel van geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 
50 dB(A) etmaalwaarde dan wel de vastgestelde hogere waarde. Deze eis geldt niet voor zover de 
betreffende gevel als een dove gevel is uitgevoerd en het betreffende geluidgevoelige gebouw over 
een geluidluwe zijde beschikt. 

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

4.5.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Warmtetransportleiding' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen en parkeergelegenheden en het 
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

b. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, 

en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
d. het indrijven van voorwerpen in de bodem, daaronder mede begrepen lichtmasten, wegwijzers en 

ander straatmeubilair;
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 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.

4.5.2  Uitzondering op het verbod

Het verbod van lid 4.5.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden, die:

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 
verleend;

b. het normaal onderhoud en beheer ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten 
aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;

c. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten betreffen;
d. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning;
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het inpassingsplan.

4.5.3  Toelaatbaarheid

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 4.5.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen op een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 4.5.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de 
betrokken leidingbeheerder(s). Het vermelde advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging 
van de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel
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.
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Artikel 6  Overige regels

6.1  Verhouding met bestemmingsplannen

De onderliggende bestemmingsplannen worden als volgt gewijzigd:

a. voor zover in dit plan voor gronden een enkelbestemming is gegeven, komen de enkelbestemmingen 
uit de onderliggende bestemmingsplannen te vervallen; de ter plaatse geldende 
dubbelbestemmingen blijven van toepassing.

b. voor zover in dit plan voor de gronden enkel een dubbelbestemming is gegeven, blijven de 
onderliggende bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor strijdig gebruik als bedoeld in 
artikel 2.12 Wabo, op deze gronden van toepassing, waarbij deze dubbelbestemming voor gaat.

6.2  Bevoegdheid tot vaststellen nieuw plan

a. De gemeenteraden van Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Schiedam, Rijswijk en Vlaardingen zijn 
na tien jaar na de vaststelling van dit inpassingsplan bevoegd een bestemmingsplan vast te stellen 
voor de gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft.

b. In afwijking van het bepaalde in lid 6.2 onder a kan de gemeenteraad een bestemmingsplan 
vaststellen:
1. indien daarbij wordt voorzien in de bestemmingen en in de planregels zoals neergelegd in het 

inpassingsplan;
2. indien het betreft een bestemmingsplan dat mede voorziet in de aansluiting van het lokaal 

warmtenet op de warmtetransportleiding van de Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den 
Haag.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 7  Overgangsrecht

7.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan 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. Het bevoegd gezag kan 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.

7.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

2. Het is verboden het met het inpassingsplan 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 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;

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 8  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het inpassingsplan 'Warmtetransportleiding 
Vlaardingen - Den Haag'
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